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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Στην Πάτρα, σήµερα την 25η Ιουλίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο.
Πατρών Αθηνών 28 - 1ος όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής),
συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε µε τις υπ. αριθ. 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού
Συµβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 198233/1500/19-7-2013 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου
της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος &
Υποδοµών
2. Μπουχάγιερ Αριστείδης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
4. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Λύχρος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Τακτικό Μέλος
8. Γεωργιόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος
9. Κελεπούρης Ανδρέας, Αναπληρωµατικό Μέλος
και η αναπληρωµατική γραµµατέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού

Συµβουλίου

∆υτικής

Ελλάδας,

Θεοδώρα

Παναγοπούλου,

υπάλληλος

της

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. Πρωτ.: οικ. 134186/1854/22-8-2011
απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας.
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτησης και λήψη απόφασης το θέµα ηµερήσιας
διάταξης
ΘΕΜΑ 1
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των : «Έργων
βελτίωσης – επέκτασης λιµένα Κατακόλου βάσει τροποποιηµένου Προγραµµατικού
Σχεδίου»,
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 198294/1504/19-7-2013 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της
Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :
«H διαβιβασθείσα µελέτη αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων βελτίωσης και
επέκτασης στην προϋπάρχουσα και αδειοδοτηµένη λιµενική υποδοµή του Λιµένα Κατακόλου Ηλείας.
Επισηµαίνεται ότι η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα έργα εκτός του
τουριστικού λιµένα (µαρίνα) ενώ δεν περιλαµβάνει τα χερσαία έργα που αναφέρονται στο
Master Plan.
Με τα προβλεπόµενα από το «Τροποποιηµένο Προγραµµατικό Σχέδιο Λιµένα Κατακόλου»
(2009), επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι κύριοι στόχοι :
Αύξηση της δυναµικότητας του λιµένα µε προσθήκη δύο νέων θέσεων παραβολής µεγάλων
κρουαζιερόπλοιων.
Βελτίωση των συνθηκών πρόσδεσης των µεγάλων κρουαζιερόπλοιων για την προσφάτως
ολοκληρωθείσα θέση του κεντρικού προβλήτα.
Βελτίωση των κυµατικών συνθηκών εντός της λιµενολεκάνης µε σηµαντική επέκταση του
Προσήνεµου Μώλου του λιµένα
Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας των πεζών εντός της χερσαίας ζώνης µέσω µικρής
διαπλάτυνσης του υφιστάµενου στενού παραλιακού κρηπιδώµατος στο εσωτερικό της
λιµενολεκάνης.
Η θαλάσσια περιοχή εφαπτοµενικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις είναι ενταγµένη στο δίκτυο
NATURA 2000 µε κωδικό GR2330008 όπου όµως δεν περιλαµβάνονται επιπλέον περιβαλλοντικοί
περιορισµοί πέραν από αυτούς που απορρέουν από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ σχετικά µε τα µέτρα και
όρους διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών.
Επισηµαίνεται επίσης ότι η περιοχή µελέτης που περιλαµβάνει τον όρµο Κατακόλου, την
περιοχή του Αγ. Ανδρέα και τη νησίδα Τηγάνι έχει κηρυχτεί, σύµφωνα µε την αριθµ.
Αι/Φ07/66969/2288/1982 Απόφαση του ΥΠΠΟ, ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Τα λιµενικά έργα περιλαµβάνουν :
•

Επέκταση προσήνεµου µώλου συνολικού µήκους 150 µ. περίπου µε τεχνητούς ογκόλιθους
σκυροδέµατος (ακρόποδα).
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•

Επέκταση της βόρειας θέσης παραβολής του υφιστάµενου κεντρικού προβλήτα µε την
κατασκευή νησίδας. Η νησίδα θεµελιώνεται επί πασσάλων οπλισµένου σκυροδέµατος και η
ανωδοµή της αποτελείται από συνδυασµό προκατασκευασµένων στοιχείων οπλισµένου
σκυροδέµατος (δοκοί, πρόπλακες) και έγχυτο επί τόπου οπλισµένο σκυρόδεµα.

•

Κατασκευή νέου προβλήτα αµφίπλευρης παραβολής κρουαζιερόπλοιων ολικού µήκους 350 µ.
Ο προβλήτας αποτελείται από µία κυρίως και µία δευτερεύουσα νησίδα παραβολής οι οποίες
κατασκευάζονται µε την ίδια τεχνική λύση του προαναφερόµενου εδαφίου. Ο προβλήτας
συνδέεται µε την χερσαία ζώνη του λιµένα µε διάδροµο προσπέλασης ιδίας τεχνικής λύσης
(πάσσαλοι οπλισµένου σκυροδέµατος και προκατασκευασµένα στοιχεία).

•

∆ύο µεταλλικές πεζογέφυρες. Η µία συνδέει την υπάρχουσα νησίδα του κεντρικού προβλήτα µε
την νέα ενώ η δεύτερη συνδέει την κυρίως νησίδα του νέου προβλήτα µε τη δευτερεύουσα.

•

Βυθοκορήσεις εκβάθυνσης θαλάσσιου πυθµένα και θωράκιση παραλιακού κρηπιδώµατος.

•

∆ιαπλάτυνση παραλιακού κρηπιδώµατος µπροστά από τα παραλιακά καταστήµατα και
κατασκευή µόλου εκ φυσικών ογκόλιθων.

Με βάση τα παραπάνω και µε την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:
1. Να τηρηθούν τα προβλεπόµενα στην Μ.Π.Ε. του έργου και να εξασφαλιστούν όλες οι
απαιτούµενες εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις
2. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί στην περιοχή του έργου να καταλάβει την µικρότερη δυνατή
έκταση και λόγω γειτνίασης του µε τον αστικό ιστό να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για τον
περιορισµό των οχλήσεων και ειδικότερα :
3. Να τοποθετηθούν πρόχειρα ηχοπετάσµατα στο µέτωπο του εργοταξίου προς τις κατοικούµενες
περιοχές.
4. Είναι υποχρεωτικό το σκέπασµα των φορτηγών κατά τη µεταφορά των υλικών και ο κατάλληλος
προγραµµατισµός για αποφυγή µεταφορών σε ώρες αιχµής και κοινής ησυχίας
5. Ο χώρος του εργοταξίου να καθαρίζονται τακτικά.
6. Να υπάρχει επαρκής σηµατοδότηση των χώρων του εργοταξίου για την προειδοποίηση των
χρηστών του λιµένα.
7. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων θα πρέπει η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων που θα
προκύπτουν να γίνει είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 όπως ισχύει σήµερα είτε
βάσει του αντίστοιχου για κάθε ρεύµα Π.∆. που έχει εκδοθεί σε εφαρµογή του ίδιου Νόµου.
8. Η έκπλυση και συντήρηση των µηχανηµάτων θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο
µε στεγανό δάπεδο και οχετό συλλογής που θα οδηγεί σε δεξαµενή καθίζησης, προς αποφυγή
δηµιουργίας οποιασδήποτε µορφής ρύπανσης.
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9. Τα οχήµατα και τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν να ικανοποιούν τις προδιαγραφές και
απαιτήσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας σε ότι αφορά τα όρια εκποµπών θορύβου.
10. Κατά την κατασκευή των προβλητών, οι απαιτούµενες επιχώσεις να γίνουν χρονικά µετά την
κατασκευή των κρηπιδωµάτων εγκιβωτίζοντας έτσι τα υλικά προκειµένου να αποφευχθεί ο
διασκορπισµός τους µε επακόλουθα την αύξηση της θολερότητας στην περιοχή των έργων και
την ενδεχόµενη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
11. Πριν τη διενέργεια των βυθοκορήσεων θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία του άρθρ. 6 του
Ν. 4014/2011 όπου θα καθορισθεί η βέλτιστη µέθοδος βυθοκόρησης και η διαχείριση των
βυθοκορήσεων.
12. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει
της πολιτιστικής κληρονοµίας». Η συνολική δαπάνη της ενδεχόµενης αρχαιολογικής έρευνας
καθώς και το κόστος συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης των ευρηµάτων να βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του έργου.
13. Ο λιµένας να είναι εφοδιασµένος µε όλα τα απαραίτητα τεχνικά µέσα και εξοπλισµό
αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή που θα
υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή καθώς και το εγκεκριµένο συµβατό µε το Τοπικό
Σχέδιο της Λιµενικής Αρχής, «Σχέδιο Έκτατης Ανάγκης» που ακολουθείται κατά την
αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας.
14. Να υπάρχει κατάλληλη υποδοµή για την αντιµετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς κατά την
λειτουργία του λιµένα.
15. Απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά µπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νοµίµως
λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε την
απαιτούµενα Απόφαση Έγκρισης Περ/κών Όρων είτε από λατοµεία – δανειοθαλάµους που είναι
δυνατόν να δηµιουργηθούν αφού αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν.
4014/2011.
16. Να υλοποιηθεί Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του λιµένα, προκειµένου να υπάρχει καταγραφή
και έλεγχος του είδους και της ποσότητας των παραγόµενων αποβλήτων από τη λειτουργία του
λιµένα µε σκοπό τη διαχείριση τους σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία.
17. Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεµικού Ναυτικού για την τυχόν
φωτοσήµανση των λιµενικών έργων κατά την κατασκευή αλλά και µετά την ολοκλήρωση τους,
προς αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων.
18. Να γίνονται τακτικές δειγµατοληψίες και αναλύσεις των θαλάσσιων υδάτων, δύο φορές τη θερινή
περίοδο και µία κατά την χειµερινή, σε τρία σταθερά σηµεία εντός λιµένα και ένα εκτός της
λιµενολεκάνης. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων να καταχωρούνται σε σχετικό ηµερολόγιο το
οποίο να βρίσκεται στα γραφεία του Λιµενικού Ταµείου Κατακόλου. Η δειγµατοληψία και οι
µετρήσεις να πραγµατοποιούνται από διαπιστευµένο εργαστήριο σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
πρότυπες µεθόδους κατά ΕΛΟΤ ή κατά ISO ή κατά DIN. Οι µετρήσεις να πραγµατοποιούνται για
τις παρακάτω παραµέτρους :
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•

Θερµοκρασία

•

pH

•

∆ιαλυµένο Οξυγόνο

•

SS (αιωρούµενα στερεά)

•

Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες

•

Βαρέα µέταλλα (As, Bb, Zn, Cd, Cr, Mn, Cu, Co, Ni, Ba)

19. Απροσπέλαστοι να είναι οι χώροι εντός των τύπων οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ, οι αµµοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό µικρού βάθους
(1110), οι εκτάσεις θαλασσινής βλάστησης µε Posidonia (1120*) και οι ύφαλοι (1170) όπως
φαίνονται στο χάρτη Α2. Ειδικότερα για τον οικότοπο µε λιβάδια P. Oceanica, καθώς αποτελεί
οικότοπο προτεραιότητας πρέπει κατά τη διάρκεια των βυθοκορήσεων, οι εργασίες να γίνονται
στη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση από αυτόν.
20. Προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη και άνετη κυκλοφορία στην περιοχή του λιµένα και στο
σύνολο του οικισµού του Κατακόλου να εφαρµοστούν κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που
αποτυπώνονται στο Σχέδιο Π-06 της Μελέτης Περ/κών Επιπτώσεων.
Εισηγούµαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας,
έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Π.∆. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Τις υπ. αριθµ 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, περί εκλογής
των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας
4. Το υπ’ αρ. 168614/4-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ
5.Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδοµών
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απόφαση 32/2013
Γνωµοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των : «Έργων
βελτίωσης – επέκτασης λιµένα Κατακόλου βάσει τροποποιηµένου Προγραµµατικού Σχεδίου», µε
βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.
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……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υφαντής Νικόλαος

1. Μπουχάγιερ Αριστείδης
2. Αχιλλεόπουλος Πέτρος
3. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
4. Λύχρος Ιωάννης
5. Πυλαρινός Νικόλαος
6. Σταθακόπουλος Ευστάθιος
7. Γεωργιόπουλος Γεώργιος
8. Κελεπούρης Ανδρέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου
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