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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5
5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 20η Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ/ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/182617/197/16-06-2022 πρόσκληση
του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά
μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου δέκα τριών (13) μελών τα παρακάτω
μέλη:
1.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Πρόεδρος της Επιτροπής

2.

Χαλιμούδρα Αγγελική - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

3.

Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

4.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής

5.

Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

6.

Γούδας Μιχαήλ - τακτικό μέλος της Επιτροπής

7.

Ρούση - Ντζιμάνη Αγγελική - τακτικό μέλος της Επιτροπής

8.

Κόντης Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

9.

Δριβίλας Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

10.

Κατσικόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

11.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

12. Κούστας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Μπράμος
Παναγιώτης (δικαιολογημένα απών).

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο επικεφαλής της παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ.
Γαλάνης Κυριάκος και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ:
9ΠΛ17Λ6-ΒΨΞ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Γνωμοδότηση
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου:
Μελέτη Έργου Προστασίας Παράκτιας ιδιοκτησίας ΜΑΝΔΡΑΠΥΛΙΑ ΝΙΚΗΤΑ και ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ στα
Αραχωβίτικα, Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΤ 2112682022)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ’ αριθμ.
πρωτ.: Π.Δ.Ε./ΔΠΧΣ/115736/2345/19-05-2022 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την επιλογή των
κατάλληλων ακτομηχανικών έργων για την προστασία και την αναβάθμιση του παράκτιου μετώπου μήκους
περίπου 50 m έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των κ. Νικ. Μανδραπύλια και Διον. Καραχάλιου και την περιβαλλοντική
αδειοδότηση τους. Το οικόπεδο βρίσκεται στις βόρειες ακτές της Πελοποννήσου, στην περιοχή Αραχωβίτικα, 15
km βορειοανατολικά από την πόλη της Πάτρας. Το συνολικό μήκος της εξεταζόμενης ακτής έμπροσθεν του
οικοπέδου είναι περίπου 50 m. Ο προτεινόμενος πρόβολος έχει μήκος 15 m και πλάτος στέψης 2 m.
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Τα προτεινόμενα έργα βρίσκονται μακριά από παράκτια οικοσυστήματα, οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και
προστατευόμενες περιοχές κατά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες (NATURA και RAMSAR). Το προτεινόμενο
έργο προστασίας θα γίνει μέσα στο θαλάσσιο χώρο δίχως να αντιβαίνουν στις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας.
Ακόμη, το υπό μελέτη έργο βρίσκεται σε περιοχή αστικού πρασίνου, ενώ η ευρύτερη περιοχή που το περιβάλλει
κατατάσσεται στον ασυνεχή χαμηλής πυκνότητας αστικό ιστό. Τα κολυμβητικά ύδατα της περιοχής στα πρώτα
μέτρα είναι αβαθή με κλίση πυθμένα 1/10 και ποιότητα καλή. Η έκταση της υπό μελέτη περιοχής δεν βρίσκεται
εντός ορίων κηρυγμένων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή μνημείων είτε σε γειτνίαση με κάποιο χώρο
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή πολιτιστικής κληρονομιάς
Τέλος η περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίζεται στο Υδατικό διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ02) και
ειδικότερα στην λεκάνη απορροής ρευμάτων Παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (EL0227).
Στόχος του έργου είναι αφενός να μειωθεί ο ρυθμός της διάβρωσης τοπικά προς την ακτή και αφετέρου να
αποσβένεται η ενέργεια των κυμάτων και ρευμάτων που ευθύνεται για την υποσκαφή του υφιστάμενου
πεζόδρομου αλλά και της ακτής της εν λόγω ιδιοκτησίας.
Συγκεκριμένα ως κύριο έργο θεωρείται η κατασκευή ενός προβόλου εγκάρσια στη ακτογραμμή μήκους 15m, με
στέψη στο +0,50m πάνω από τη Μ.Σ.Θ. Πρόβολος από φυσικούς ογκόλιθους με μέση διάμετρο D50 = 70 cm και
βάρος 900 kg, εγκάρσια στην ακτογραμμή, με μήκος 15 m, απόσταση από τον υφιστάμενο 70 m, υψόμετρο
στέψης +0,50 m (πάνω από την μέση στάθμη θάλασσας) και κλίση πρανών 1:2.
Η διαδικασία κατασκευής θα έχει ως εξής:
1. Εξυγίανση του πυθμένα και οι απαιτούμενες εργασίες κατασκευής για την έδραση του προβόλου πάνω σε
αυτόν.
2. Η τοποθέτηση της ογκολίθων για τη δημιουργία του προβόλου σύμφωνα με την προτεινόμενη γεωμετρία.
Τα οφέλη από την πρόσθετη προστασία του εν λόγω τμήματος ακτής αναμένονται να είναι σε τοπικό επίπεδο
καθώς :
• Θα αποφευχθεί περαιτέρω διάβρωση της παραλίας
• Θα επαυξηθεί το εύρος της παραλίας
• Θα διατηρηθεί το φυσικό κάλλος της περιοχής
• Θα αποφευχθούν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Για το έργο του θέματος λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι :
α) Το αρ. πρωτ. 29206/18-10-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαΐας με συνημμένη την από 24-072018 Έκθεση Αυτοψίας της Επιτροπής Καθορισμού των Ορίων Αιγιαλού και Παραλίας
β) Το ΦΕΚ 1008/19-09-1990 καθορίζει τα όρια Αιγιαλού και Παραλίας στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος.
γ) Τα όρια του Αιγιαλού και Παραλίας στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος, καθορίζονται βάσει της έκθεσης
της επιτροπής καθορισμού των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας (σύμφωνα με την αριθ. 52923/14-03-2018
Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου)
δ) Η με αρ. πρωτ. 149504/19-04-2022 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαϊας.
ε) Η με αρ. πρωτ. 150355/08-04-2022 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων
Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.
Ακόμη, έχει εκπονηθεί η απαραίτητη ακτομηχανική μελέτη προστασίας ακτής η οποία θεωρήθηκε από την Γενική
Δ/νση Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με
το αρ. πρωτ. Δ20/652/Φ.5/Μ/31-08-2020 έγγραφό της αλλά και Τεχνική Μελέτη Έργου Παράκτιας Ιδιοκτησίας
θεωρημένη από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 50164/813/24-02-2020 έγγραφό
της.
3.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
• Ο Φορέας Κατασκευής, ο Ανάδοχος και ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να συμμορφώνονται προς τις κείμενες
διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος. Ο φορέας του έργου
υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις τις κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη
σχετικής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους, μέτρα και περιορισμούς που επιβάλλονται με την ΑΕΠΟ.
• Ο ανάδοχος του έργου πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια Λιμενική
Αρχή για την έναρξη των εργασιών. Επίσης, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για αποφυγή ρύπανσης
του θαλάσσιου περιβάλλοντος που θα του υποδείξει η Λιμενική αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η
αρμόδια Λιμενική Αρχή να αναφέρει στο Υπουργείο (Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών Έργων) έναρξη και πέρας
εργασιών.
• Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λατομεία της
περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς.
• Η διαχείριση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
• Κατά την φάση κατασκευής του έργου να εκπονηθεί και εφαρμοστεί μελέτη εργοταξιακής σήμανσης με
κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες και φωτεινά σήματα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.
• Κατά την κατασκευή του έργου, οι εργασίες εκσκαφών, επιχωματώσεων και κατασκευής των τεχνικών έργων
να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΜΠΕ. Η διαχείριση των υλικών
από τις καθαιρέσεις στην παράκτια ζώνη να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ
1312Β/24-08-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
• Οι εργασίες κατασκευής και κυρίως οι κινήσεις των βαρέων οχημάτων να διακόπτονται κατά τη διάρκεια των
ωρών κοινής ησυχίας και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Εξαιρούνται οι εργασίες που εκπέμπουν θόρυβο
ύψους μικροτέρου των 45 dBA (λ.χ. εργασίες δυτών).
• Είναι απαραίτητο να τηρούνται τα όρια ηχητικής εκπομπής που αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση
56206/1613/ΦΕΚ 570/86 περί «Προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών
εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ» καθώς και οι Υπουργικές
Αποφάσεις 69001/1921/ΦΕΚ 751Β, 88 και Α5/2375/ΦΕΚ 689Β/88 περί «Έγκρισης τύπου ΕΟΚ για οριακή τιμή
στάθμης θορύβου μηχανημάτων.
• Απαγορεύεται η απόρριψη επιτόπου πλεοναζόντων ποσοτήτων σκυροδέματος από τις μπετονιέρες. Η
διαχείριση των περισσευμάτων από τις μπετονιέρες και το πλύσιμό τους να γίνεται στο συγκρότημα που θα
προμηθεύει το σκυρόδεμα.
• Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονομιάς». Να ειδοποιηθεί η αρμόδια Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα, για
την επικείμενη έναρξη των εργασιών, ώστε να μεριμνήσουν για την επίβλεψη των εργασιών. Σε περίπτωση όπου
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εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει έρευνα, από τα αποτελέσματα της
οποίας θα κριθεί η περαιτέρω συνέχιση του έργου. Όλες οι δαπάνες της αρχαιολογικής έρευνας θα βαρύνουν
τον φορέα του έργου.
• Απαγορεύεται η αυθαίρετη λήψη αμμοχάλικου, υλικών κατασκευής και αδρανών από κοίτες ρεμάτων ή
χείμαρρους.
• Να διασφαλιστεί ότι στο υλικό της λιθορριπής δεν συμπεριλαμβάνονται οι ουσίες που αναφέρονται στις
αποφάσεις ΑΧΣ 1100/91/91 (1008/Β’), 475/2002/03 (203/Β’) και 121/2003/03 (1045/Β’) δηλαδή ενώσεις
υδραργύρου, αρσενικού και οργανοκασσιτερικές καθώς και λοιπές χημικές ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες
σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.
• Να είναι περιορισμένος ο χρόνος έκθεσης των υλικών κατασκευής λόγω της δράσης του ανέμου. Σωροί
κοκκώδους υλικού που δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τις κατασκευαστικές ανάγκες του έργου
θα πρέπει να καλύπτονται με πλαστικά ή καραβόπανο ή με άλλο τρόπο.
• Προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή
– άμεσης ή έμμεσης – ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και τυχόν πρόσθετα που θα υποδειχθούν από την οικεία
Λιμενική Αρχή τα σύμφωνα με το Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319Α), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (ΦΕΚ 58Α )
«Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».
• Να ακολουθείται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης του Κεφ. 11 της Μ.Π.Ε.
έτσι ώστε να εξακριβώνεται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας, ώστε να
εξασφαλίζεται στο διηνεκές ή προστασία παραμέτρων του περιβάλλοντος που θίγονται από την κατασκευή και
λειτουργία του έργου.
• Να λάβει χώρα εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ
43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992 Β΄/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
(ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Σπηλιόπουλο Ζώη – Προϊστάμενο του Τμήματος
Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., για παροχή
διευκρινήσεων επί του θέματος.
Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους
και προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας
υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α’/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως
ισχύουν σήμερα.
2) Την

υπ’

αριθ.

248595/2016

(ΦΕΚ/Β’/4309/30.12.2016)

απόφαση

Γενικού

Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
3) την υπ’ αρ. 07/27-01-2022 (ΦΕΚ 624/Β/14.02.2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί
σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας.
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4) Την υπ’ αριθ. 08/27-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΝΜ7Λ6-917) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ.
5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
6) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α’/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
7) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β’/45/15.01.2014).
8) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
9) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 48071/06-04-2022 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).
10) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών
όρων του έργου: Μελέτη Έργου Προστασίας Παράκτιας ιδιοκτησίας ΜΑΝΔΡΑΠΥΛΙΑ ΝΙΚΗΤΑ και
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ στα Αραχωβίτικα, Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΤ
2112682022).

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ρούση - Ντζιμάνη Αγγελική,
Κόντης Κωνσταντίνος, Δριβίλας Δημήτριος, Κατσικόπουλος Δημήτριος, Μωραΐτης Νικόλαος και
Κούστας Κωνσταντίνος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα

Σελίδα 6 από 6

