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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
10. Κοκαλλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττα, Τακτικό Μέλος
11. Γαρουφαλής Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
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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.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτησης και λήψη απόφασης το θέµα ηµερήσιας
διάταξης
ΘΕΜΑ 2
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αιολικό
πάρκο ισχύος 8 MW, της εταιρείας VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., στη θέση ΡηγανόλακκαΠαλιοήµερο, ∆.∆. Χάλκειας-Αντιρρίου, ∆ήµου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ/νίας»,
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 198283/1502/19-7-2013 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της
Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :
«H µελέτη αφορά τις επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθµού
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 8 MW (4 Α/Γ), ιδιοκτησίας της εταιρείας “VATORA
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.”, στη θέση “Ρηγανόλακκα-Παλιοήµερο” του πρώην ∆ήµου Χαλκείας-Αντιρρίου –
∆ήµου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
Το Αιολικό Πάρκο (Α/Π) θα κατασκευαστεί εντός δηµόσιων δασικών ορεινών υψιπέδων µε αραιά
θαµνώδη βλάστηση και µέσο υψόµετρο 500m και σε απόσταση πάνω από 9 km από το δίκτυο
Natura 2000 σε ευθεία γραµµή. Το συνολικό εµβαδό του πολυγώνου εντός του οποίου θα
βρίσκονται οι ανεµογεννήτριες δεν αναφέρεται στη µελέτη. Οι πλησιέστεροι προς το έργο οικισµοί και
οι αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου εγκατάστασης του έργου είναι:
Απόσταση από την
Οικισµός

Κατεύθυνση

πλησιέστερη Α/Γ (m)
ΜΠΕ / Χωροταξική µελέτη

Καλαβρούζα

∆υτικά

2.000 m / 1900 m

Αγραπιδόκαµπος

Βορειοανατολικά

1.050 m / 900 m

Ρίζα

Νότια

3.870 m / 2200 m

Να σηµειωθεί ότι από τους προαναφερόµενους οικισµούς είναι ορατή τουλάχιστον η µία Α/Γ.
Το Α/Π αποτελείται από τέσσερις (4) ανεµογεννήτριες (Α/Γ) της εταιρείας VESTAS τύπου V-90/2
µε ονοµαστική ισχύ 2,0 MW η καθεµία, αριθµού πτερυγίων 3, ύψος πυλώνα 80m (περίπου) και
διαµέτρου πτερωτής 90m.
Τα συνοδά έργα για την υλοποίηση του αιολικού πάρκου περιλαµβάνουν:
•

Νέος υποσταθµός (Υ/Σ Μακύνειας)

•

Γραµµή σύνδεσης ΜΤ 20kV (εναέρια µε συνολικό µήκος 3,7km)
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•

Βελτίωση υφιστάµενης οδοποιίας πρόσβασης

•

Εσωτερική οδοποιία (το συνολικό µήκος της οποίας δεν αναφέρεται στη µελέτη)

•

Οικίσκος ελέγχου (190 m2)
Σηµειώνεται ότι η µελέτη συνοδεύεται από τις εξής εγκρίσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες: Άδεια

παραγωγής ΡΑΕ, ΕΟΤ – Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού ∆υτικής Ελλάδας, Κτηµατική Υπηρεσία
Αιτ/νίας, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων ∆υτ. Ελλάδος, Γ.Ε.ΕΘ.Α. – Κλάδος
Πόρων/∆ΥΠΟ – Τµήµα Εθν. Υποδοµής, ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΝΕΧΩΠ Αιτ/νίας, Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. – Υ.Π.Α.,
Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. – Τµήµα Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας, 22η Ε.Β.Α., ∆/νση ∆ασών Αιτ/νίας –
∆ασαρχείο Ναυπάκτου.
Να σηµειωθεί ότι η πράξη χαρακτηρισµού εκτάσεων από το ∆ασαρχείο Ναυπάκτου δεν
αναφέρεται αν έχει τελεσιδικήσει και η έγκριση της ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. έγινε επί της Προµελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οπότε απαιτείται η κατάθεση της οριστικής µελέτης του πάρκου.

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 εξασφαλιστούν πριν την έναρξη του έργου όλες οι απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία
γνωµοδοτήσεις, άδειες και εγκρίσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των
εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τυχόν επιµέρους δραστηριότητες ή
εγκαταστάσεις.
2. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών.
3. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην παρούσα µελέτη.
4. Να ληφθούν όλα τα απαιτούµενα µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων, τις οποίες θα
προκαλέσουν η κατασκευή των θεµελιώσεων των ανεµογεννητριών, των κτιρίων ελέγχου, των
έργων οδοποιίας, του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι αποθεσιοθάλαµοι. Για το
σκοπό αυτό θα συλλεχθεί και διατηρηθεί η φυτική γη, η οποία θα προέλθει από τις εκσκαφές και
µε αυτήν θα γίνει επικάλυψη των πρανών, των αποθεσιοθαλάµων και του περιβάλλοντος χώρου
των Α/Γ. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η φυσική αναβλάστηση. Ο φορέας του έργου να
αναλάβει την ευθύνη αποκατάστασης της βλάστησης των διαταραχθέντων χώρων µε αυτόχθονα
είδη.
5. Μετά το πέρας των κατασκευών, να αποµακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές
εγκαταστάσεις και να γίνει διαµόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην πρότερη
κατάσταση.
6. Το σύνολο του εργοταξιακού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί να πληροί τις θεσµοθετηµένες
προδιαγραφές που αφορούν στα µηχανήµατα των εργοταξίων. Απαγορεύεται η παραµονή στο
χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς την κατάλληλη σήµανση CE της ΕΕ
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περί θορύβου. Μέση ενεργειακή στάθµη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται
τα 65 dB (A).
7. Η κατασκευή του κτιρίου ελέγχου θα γίνει µε τέτοια υλικά και µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτό να
εντάσσεται αρµονικά στο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον του ευρύτερου χώρου
8. Το πλάτος της ζώνης επέµβασης για την κατασκευή των οδών να περιοριστεί στο απόλυτα
αναγκαίο και η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή.
9. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντοµη για αποφυγή
παρατεταµένης όχλησης στην πανίδα.
10. Για την κατασκευή των έργων να ληφθεί άδεια επέµβασης από το αρµόδιο ∆ασαρχείο, από όπου
πρέπει να εγκριθεί ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των συνδετήριων οδών και των νέων
τµηµάτων της δασικής οδού πρόσβασης όπως και η βελτίωση της υφιστάµενης δασικής οδού.
11. Όλες οι οδοί να πληρούν τις απαιτήσεις της δασικής οδοποιίας.
12. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής να χρησιµοποιηθούν για τυχόν εργασίες
αποκατάστασης περιβάλλοντος στην περιοχή του έργου ή να µεταφερθούν σε εγκεκριµένο από
τον τοπικό φορέα χώρο. Για τη δηµιουργία αποθεσιοθαλάµων ή δανειοθαλάµων να ζητηθεί η
προβλεπόµενη έγκριση από τη ∆/νση ∆ασών Αχαΐας.
13. Να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία
των υπό εξέταση έργων καθώς και αντικεραυνική προστασία, σύµφωνα µε όσα προβλέπει η
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
14. Να τοποθετηθεί ο προτεινόµενος από το ΓΕΕΘΑ νυκτερινός φωτισµός στις Α/Γ.
15. Να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα αντιπληµµυρικά έργα και έργα ανάσχεσης διάβρωσης,
ώστε να µην υπάρξει αλλοίωση του τοπίου λόγω των υπό εξέταση έργων.
16. Τα προϊόντα των εκσκαφών και τα επιχώµατα να µην παραµένουν ακάλυπτα για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα, ώστε να µην επηρεάζεται η κατείσδυση και οι επιφανειακές απορροές.
17. Τα εκχώµατα που θα χρησιµοποιηθούν προς επανεπίχωση, τα αδρανή υλικά και οι µη
ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι να διαβρέχονται σε περίπτωση ισχυρών ανέµων ή σε περιόδους
υγρασίας.
18. Τα επιπλέον αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις κατασκευές να προέρχονται από
λατοµεία, µονάδες παρασκευής έτοιµου σκυροδέµατος και από επιχειρήσεις που λειτουργούν µε
νόµιµη άδεια. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου ή η απόληψη υλικών από κοίτες
ποταµών ή χείµαρρων για υλικά που πιθανά απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου.
19. Η διασύνδεση του υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ µε το εθνικό δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας να
γίνει µε πιστή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της ∆ΕΗ. Οι γραµµές µεταφοράς της
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το εθνικό δίκτυο, να ακολουθούν όδευση παράλληλη
µε τις υφιστάµενες οδούς προσπέλασης, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η εκχέρσωση
εκτάσεων και γενικότερα η υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
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20. Κάθε είδους απορρίµµατα και απόβλητα να συλλέγονται άµεσα και να αποµακρύνονται από το
χώρο του έργου από αδειοδοτηµένους φορείς και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
21. Να ληφθεί µέριµνα για τα λύµατα προσωπικού, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
22. Εκτός των ορίων της υπό εξέταση έκτασης δεν θα γίνει καµία εγκατάσταση, ούτε θα απορριφθεί
ή αποτεθεί οποιοδήποτε υλικό, χωρίς συναίνεση των αρµόδιων υπηρεσιών.
23. Να υπάρχει δίκτυο πυρόσβεσης εγκεκριµένο από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
24. Να γίνει ηµερήσια και νυχτερινή σήµανση σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας και να τηρούνται οι όροι που τίθενται από την ΥΠΑ και το ΓΕΕΘΑ.
25. Να υφίσταται κατάλληλη αντικεραυνική προστασία.
26. Να ληφθεί µέριµνα για τα λύµατα προσωπικού και τα οικιακά απορρίµµατα.
27. Να παρακολουθείται ανά έτος το επίπεδο ηχητικής επιβάρυνσης της περιοχής από την Α/Γ και οι
σχετικές µετρήσεις να κοινοποιούνται στις αρµόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.
28. Να παρακολουθείται ανά έτος το επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και οι σχετικές
µετρήσεις να κοινοποιούνται στις αρµόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.
29. Να τηρείται αρχείο µε τα περιστατικά θανάτων ή τραυµατισµών πουλιών, αντίγραφο του οποίου
πρέπει να κοινοποιείται στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών του
ΥΠΕΚΑ, ώστε αν απαιτηθεί να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα.
30. Να προβλεφθεί η αποσυναρµολόγηση των Α/Γ στο τέλος της ωφέλιµης ζωής τους και η
µεταφορά τους σε χώρους ανακύκλωσης.
31. Να προβλεφθεί η αποκατάσταση της περιοχής, µετά την αποµάκρυνση των Α/Γ.
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. 1518/39562/18-4-2013 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣΧ ∆υτικής Ελλάδας
5.Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδοµών
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απόφαση 33/2013
Γνωµοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αιολικό
πάρκο ισχύος 8 MW, της εταιρείας VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., στη θέση Ρηγανόλακκα-Παλιοήµερο,
∆.∆. Χάλκειας-Αντιρρίου, ∆ήµου Ναυαπακτίας, Π.Ε. Αιτ/νίας, µε βάση τους όρους και τις
προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

……………………………………………………………………………………………………………………
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
9. Κοκαλλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττα
10. Γαρουφαλής Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου
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