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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Πάτρα, 15-10-2013

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδοµών

℡

Αριθ. Πρωτ. :272243/2080

: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
: Θ. Παναγοπούλου
: 2613 613.528
: 2613.613.529
: periv.ypod@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ∆/νση ΠΕΧΩΣΧ ∆υτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση Γνωµοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο
«Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοµάζας µε καύσιµο πελέτες
βιοµάζας», ισχύος 1,0 MW, στη θέση Χαραυγή ∆.Ε. Ωλενίας ∆. ∆υτ. Αχαίας.
ΣΧΕΤ.: 1)το υπ’ αρ. 3295/75735/31-8-2012 έγγραφό σας.
2)το υπ’ αρ. 212681/2034/4-9-2012 έγγραφό µας.
3)το υπ’ αρ. 227751/1738/27-8-2013 έγγραφό µας.
Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αρ. 35/14-10-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτ. Ελλάδας, µε την οποία Γνωµοδοτεί Θετικά επί
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
σταθµό βιοµάζας µε καύσιµο πελέτες βιοµάζας», ισχύος 1,0 MW, στη θέση Χαραυγή ∆.Ε. Ωλενίας
∆. ∆υτ. Αχαίας, και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
∆εν διετυπώθησαν γνώµες ή προτάσεις φορέων ή πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
&Υποδοµών
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται µέσω Α∆Α)
1. ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχ/των
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
η
2. 6 Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των
Φιλοποίµενος 56, 26110, Πάτρα
3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων
Μαιζώνος 17, 262 23, Πάτρα
4. ∆ασαρχείο Πατρών
Αγ. Ανδρέου 140, Πάτρα
5. ∆/νση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π∆Ε
Αρέθα & Παπαδιαµάντη, Πάτρα
6. ∆/νση Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαίας
Πανεπιστηµίου 171, Πάτρα
7. ∆ήµο ∆υτικής Αχαίας
25200, Κάτω Αχαΐα
8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Γ. Παπανδρέου 106 Β, 15773, Ζωγράφου Αττικής
Ακολουθεί η υπ’ αρ. 35/2013 Απόφαση
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ΑΔΑ: ΒΛΛΞ7Λ6-1ΟΒ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Στην Πάτρα, σήµερα την 14η Οκτωβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στην Πάτρα
(Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 - 2ος όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων), 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. 265284/2011/8-10-2013 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην
συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος &
Υποδοµών
2. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Γαρουφαλής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Μπουχάγιερ Αριστείδης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Τσόγκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό 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.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέµα ηµερήσιας διάταξης
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ΑΔΑ: ΒΛΛΞ7Λ6-1ΟΒ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΘΕΜΑ 2
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοµάζας µε καύσιµο πελέτες βιοµάζας», ισχύος 1,0 MW,
στη θέση Χαραυγή ∆.Ε. Ωλενίας ∆. ∆υτ. Αχαίας.
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 267984/2040/10-10-2013 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της
Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :
«H µελέτη αφορά στις επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία σταθµού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιοµάζας, εγκατεστηµένης ισχύος 1,0 MW, ιδιοκτησίας της εταιρείας
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» στη θέση Χαραυγή ∆.Ε. Ωλενίας ∆. ∆υτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας. Πιο
συγκεκριµένα η µονάδα θα εγκατασταθεί σε ιδιωτικό µισθωµένο γήπεδο εµβαδού 19.030,84 m2.
Η συγκεκριµένη µελέτη επανέρχεται για γνωµοδότηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων της Π∆Ε. Η Επιτροπή κατά την τελευταία συνεδρίαση της στις 25-07-2013,
αποφάσισε την αναβολή γνωµοδότησης για την Μ.Π.Ε. του θέµατος, µε σκοπό τη συζήτηση και
λήψη απόφασης σε επόµενη συνεδρίαση της, µιας και κατά την εξέταση του θέµατος και κατά την
διάρκεια ενηµέρωσης που είχαν τα µέλη της από τον εκπρόσωπο της εταιρίας, αναδείχθηκε
αναντιστοιχία µεταξύ των δεδοµένων της κατατιθέµενης µελέτης και των προφορικών αιτιάσεων του
εκπροσώπου σχετικά µε το είδος της πρώτης ύλης που θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ως εκ τούτου, µε το υπ’ αρ. 227751/1738/27-8-2013 έγγραφό µας, ζητήσαµε την κατάθεσηπροσκόµιση

συµπληρωµατικής µελέτης (κατόπιν και ενηµέρωσης της Αδειοδοτούσας Αρχής-

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση), όπου και θα αποσαφηνίζεται πλήρως το είδος της χρησιµοποιούµενης
πρώτης ύλης, ο τρόπος απόκτησής της και κάθε άλλο κρίσιµο στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας
για το εν θέµατι εργοστάσιο.
Με το υπ. αρ. 241214/1811/11-9-2013 πρωτόκολλό µας παρελήφθησαν τα συµπληρωµατικά
στοιχεία για το εν θέµατι έργο που περιλαµβάνουν την αντικατάσταση της πρώτης ύλης από
καύσιµο πυρηνόξυλο (6.795,6 tn/έτος) προερχόµενο από την ξήρανση υπολειµµάτων ελαιοπυρήνα,
µε φυτική βιοµάζα (συµπυκνωµένη µε µηχανική επεξεργασία σε µορφή πελέτας ή χωρίς επεξεργασία)
προερχόµενη από καλλιέργειες αγριαγκινάρας ή/και γεωργικά υπολείµµατα καλλιεργειών
(στελέχη, φύλλα, άχυρο, κλαδιά, κλπ.) ποσότητας 8.105,6 tn/έτος.
Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η περιοχή υλοποίησης του έργου δεν ανήκει σε προστατευόµενη περιοχή
και επιπλέον η εγκατάσταση θα γίνει εκτός ζωνών/περιοχών ιστορικού, πολιτιστικού ή τουριστικού
ενδιαφέροντος. Για την εν λόγω θέση πληρούνται τα κριτήρια χωροθέτησης που ορίζονται στο Ειδικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΚΥΑ
49828/08 (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-2008).
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Η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής σαν πρώτη ύλη θα χρησιµοποιεί βιοµάζα, η οποία θα προέρχεται
από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ Α.Ε.» (έχει ήδη συνάψει σύµβαση διασφάλισης της πρώτης
ύλης, διάρκειας 24 ετών). Επίσης προτίθεται µελλοντικά να προβεί και στην καλλιέργεια ενεργειακών
φυτών. Ωστόσο σε άλλο σηµείο της ΜΠΕ αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει ήδη συνάψει συµβάσεις
διασφάλισης της πρώτης ύλης µε πυρηνελαιουργεία της περιοχής. Συνεπώς θα πρέπει να
διευκρινιστούν τα ανωτέρω.
Ο σταθµός θα αποτελείται από τα εξής επιµέρους τµήµατα και υποσυστήµατα:
°

∆ύο µεταλλικά σιλό αποθήκευσης της βιοµάζας, χωρητικότητας περίπου 1000 m3, µε κυλιόµενους
ιµάντες για τη µεταφορά του πυρηνόξυλου στο κτήριο του καυστήρα.

°

Λέβητα καύσης βιοµάζας.

°

Σύστηµα καθαρισµού – απαγωγής απαερίων.

°

Ηλεκτρογεννήτρια οργανικού κύκλου Rankine για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος 400V, το
οποίο στη συνέχεια θα µετασχηµατίζεται σε 20ΚV για να διοχετευθεί στο δίκτυο της ∆ΕΗ.

°

∆ύο αερόψυκτους πύργους ψύξης, για την απόρριψη της θερµικής ενέργειας στο περιβάλλον.

°

Μετασχηµατιστή ανύψωσης τάσης 0.4ΚV/20ΚV.
Για τη σύνδεση του σταθµού βιοµάζας µε την υπάρχουσα γραµµή µέσης τάσης της ∆ΕΗ που

διέρχεται πλησίον του γηπέδου εγκατάστασης, θα κατασκευαστεί ένα µικρό τµήµα εναέριας γραµµής
Μ.Τ. µήκους 50m. Επιπλέον η υφιστάµενη γραµµή θα αναβαθµιστεί σε µήκος 6,82 Km περίπου, ώστε
να µπορεί να µεταφερθεί µε ασφάλεια η παραγόµενη ενέργεια.
Λόγω του µικρού µεγέθους του έργου δεν πρόκειται να επηρεαστούν τα συστήµατα κοινής
ωφέλειας και τεχνικών υποδοµών. Επίσης, σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, δεν θα απαιτηθεί κάποιο έργο
οδοποιίας, δεδοµένου ότι η µονάδα θα εξυπηρετείται από το υπάρχον οδικό δίκτυο. Κατά τη λειτουργία
της µονάδας η προµήθεια της πρώτης ύλης δεν θα γίνεται σε καθηµερινή βάση, καθώς θα υπάρχουν
αποθηκευτικοί χώροι για τη φύλαξή της. Εκτιµάται ότι θα απαιτούνται 4 δροµολόγια φορτηγών
οχηµάτων/εβδοµάδα και συνεπώς η αύξηση της κυκλοφορίας θα είναι αµελητέα. Τέλος τα παραγόµενα
στερεά και υγρά αέρια απόβλητα από τη λειτουργία της µονάδας θα διατίθενται στα υφιστάµενα
συστήµατα του ∆ήµου.
Για το έργο έχει εκδοθεί η µε αρ. πρωτ. ∆∆∆/Φ.300/1451/21-11-11 Προσφορά Σύνδεσης από τη
∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου της ∆ΕΗ. Επισηµαίνουµε ωστόσο ότι η ΜΠΕ δεν συνοδεύεται από τις
γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών (∆ασαρχείο, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσία
∆όµησης, ΠΕΧΩΠ (πρώην ΝΕΧΩΠ) της αρµόδιας ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, Γενικό
Επιτελείο Αεροπορίας, κλπ.).
Με βάση τα παραπάνω και µε την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:
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1. Να ληφθεί η σύµφωνη γνώµη των συναρµόδιων υπηρεσιών
2. Να πληρούνται τα κριτήρια χωροθέτησης της ΚΥΑ 49828/08 (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-2008)
«Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης…», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. 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.
4. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών.
5. Οι εργασίες εκσκαφής να πραγµατοποιηθούν παρουσία υπαλλήλων την αρµόδιας εφορείας
αρχαιοτήτων.
6. Να περιοριστεί η απώλεια/καταστροφή βλάστησης στο ελάχιστο, µέσω σωστής προστασίας
και υιοθέτησης καλών πρακτικών εργασίας
7. Να αποφευχθούν οι χωµατουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων
και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών.
8. Τα υλικά κατασκευής του έργου κατά τη µεταφορά τους να είναι καλυµµένα και να γίνεται
τακτική διαβροχή των χώρων του εργοταξίου, για την αποφυγή έκλυσης σκόνης.
9. Η απόθεση των ακατάλληλων ή τελικά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις
µε ήπιες κλίσεις όπου δεν θα επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων. Απαγορεύεται η
ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών και άλλων αδρανών σε προστατευόµενες περιοχές,
ποταµούς, ρέµατα, χείµαρρους, αρδευτικές τάφρους καθώς και σε εκτάσεις γεωργικού ή
δασικού χαρακτήρα. Επιτρέπεται η απόθεση τους για την αποκατάσταση ανενεργών
λατοµείων της περιοχής.
10. Να γίνεται τακτική συντήρηση των οχηµάτων κατασκευής του έργου, για τον περιορισµό του
θορύβου και των εκπεµπόµενων καυσαερίων.
11. Κάθε είδους απορρίµµατα ή άχρηστα υλικά να συλλέγονται µε ευθύνη του αναδόχου και να
οδηγούνται στο σύστηµα αποκοµιδής απορριµµάτων του οικείου ∆ήµου.
12. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (ελαστικά, πλαστικά, λάδια, καλώδια, κλπ.)
εντός του χώρου εγκατάστασης της µονάδας.
13. Τα µεταχειρισµένα ορυκτέλαια καθώς και τα υπολείµµατα µετάλλων να συλλέγονται και να
διαχειρίζονται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
14. Σε περίπτωση διαφυγής καυσίµων ή λιπαντικών είναι υποχρεωτικός ο άµεσος καθαρισµός
του εδάφους. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούµενο
εξοπλισµό στο χώρο του εργοταξίου.
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15. Η αποθήκευση της βιοµάζας να γίνεται σε κλειστά σιλό και η µεταφορά της να
πραγµατοποιείται σε στεγασµένους χώρους, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο
διασκορπισµός σκόνης στην ατµόσφαιρα.
16. Να εγκατασταθούν κατάλληλα συστήµατα αντιρρύπανσης για τον περιορισµό των εκποµπών
αερίων ρύπων (σύστηµα επιλεκτικής µη καταλυτικής αναγωγής για τη µείωση των εκποµπών
NOx, καθώς και ηλεκτροστατικό φίλτρο στην έξοδο των απαερίων από το λέβητα για τη
µείωση των εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων).
17. Να εγκατασταθούν κατάλληλα όργανα συνεχούς δειγµατοληψίας, ανάλυσης και καταγραφής
των αερίων ρύπων, µε σκοπό τον έλεγχο και τη συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργίας της
µονάδας.
18. Οι τιµές των εκπεµπόµενων καπναερίων από τη λειτουργία της µονάδας να είναι εντός των
προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία ορίων [ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ
488/Β/30-3-11), ΚΥΑ 22306/1075/Ε.103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/8-8-07) και Π.∆. 1180/81].
19. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων εκποµπών, θα πρέπει άµεσα να διακόπτεται η
λειτουργία της µονάδας και να γίνεται επανεκκίνησή της µετά την πλήρη αποκατάσταση του
προβλήµατος.
20. Η υπολειµµατική τέφρα από το λέβητα της βιοµάζας να συλλέγεται και να διατίθεται ως
εδαφοβελτιωτικό σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Η ιπτάµενη τέφρα από το ηλεκτρόφιλτρο
να συλλέγεται και να διατίθεται ως πρόσθετο σε τσιµεντοβιοµηχανίες και βιοµηχανίες
παραγωγής κονιαµάτων. Επισηµαίνουµε ότι η διάθεση των ανωτέρω δεν θα πρέπει να
γίνεται σε ΧΥΤΑ, όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ.
21. Τα αστικού τύπου απορρίµµατα, µε ευθύνη του αναδόχου, να οδηγούνται στο σύστηµα
αποκοµιδής απορριµµάτων του οικείου ∆ήµου.
22. Να γίνεται συντήρηση του σταθµού από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.
23. Τυχόν λιπαντικά έλαια που θα προκύπτουν από τη συντήρηση των µηχανηµάτων
παραγωγής να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
24. Σε περίπτωση διαρροής οργανικού ελαίου, καυσίµων ή λοιπών ορυκτελαίων, αυτά να
συλλέγονται µε πριονίδι και να φυλάσσονται προσωρινά σε στεγασµένο χώρο, εντός
στεγανών δοχείων, µέχρι την παράδοσή τους σε αδειοδοτηµένη εταιρεία.
25. Να µην εκτελούνται εργασίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών και λοιπών οχηµάτων
(αλλαγές λαδιών, ελαστικών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, κλπ.) εντός του χώρου
της εγκατάστασης.
26. Η επέκταση του υπάρχοντος δικτύου της ∆ΕΗ, ώστε να γίνει η σύνδεση µε το σταθµό
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, να γίνει λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα και τις
απαιτούµενες εγκρίσεις.
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27. Για το ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο των γραµµών µεταφοράς και των µετασχηµατιστών
τάσης

ισχύουν

οι

βασικοί

περιορισµοί

και

στάθµες

αναφοράς

της

µε

αριθµ.

3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (ΦΕΚ 512/Β/25-4-02) ΚΥΑ «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη
λειτουργία διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων»
(∆ιόρθωση σφαλµάτων (ΦΕΚ 759/Β/19-6-02)).
28. Σε περίπτωση εµφάνισης προβληµάτων παρεµβολών στα συστήµατα της Πολεµικής
Αεροπορίας από τις διατάξεις λειτουργίας του σταθµού, να διακόπτεται άµεσα η λειτουργία
τους.
29. Τα λύµατα προσωπικού να συλλέγονται σε στεγανό βόθρο, ο οποίος θα εκκενώνεται τακτικά
προς τελική διάθεση σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις.
30. Η επιχείρηση οφείλει να προβαίνει στη σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων
κάθε Φεβρουάριο µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε την
µε αρ. πρωτ. οικ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Τµ. ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
του ΥΠΕΚΑ µε θέµα «Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) για το
έτος 2009», αντίγραφο της οποίας θα αποστέλλεται στις αρµόδιες σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία υπηρεσίες.
31. Η στάθµη θορύβου κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, καθώς και στη φάση
λειτουργίας αυτού, να είναι εντός των επιτρεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία ορίων.
Για το σκοπό αυτό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα περιορισµού του θορύβου.
32. Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου,
για την αντιµετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των µηχανηµάτων.
Επιπλέον να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, εγκεκριµένη από την αρµόδια
οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
33. Ειδικότερα

απαιτείται

η

λήψη

κατάλληλων

µέτρων

(τοποθέτηση

περιστρεφόµενου

αεροφράκτη) στο στάδιο της µεταφοράς της καύσιµης ύλης στον καυστήρα, ώστε να
εξασφαλιστεί απόλυτα η αδυναµία µεταφοράς της φλόγας στο σιλό αποθήκευσης του υλικού.
34. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζόµενων ή των επισκεπτών του
χώρου.
35. Να εξασφαλιστεί µε την κατασκευή κατάλληλης σταθερής περίφραξης (για την αποφυγή
ατυχηµάτων αλλά και ζηµιών της εγκατάστασης) η µη προσέγγιση ατόµων και ζώων στο
χώρο και να γίνει τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων σε κάθε πλευρά της περίφραξης µε την
επισήµανση κινδύνου ζωής και ύπαρξης ηλεκτρικού ρεύµατος.
36. Στη φάση απεγκατάστασης του έργου, µετά το πέρας λειτουργίας αυτού, ο εξοπλισµός να
αποξηλωθεί και να προωθηθεί σε αδειοδοτηµένες εταιρείες ανακύκλωσης. Τυχόν επικίνδυνα
υλικά, καθώς και υπολείµµατα από χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια κλπ να συλλεχθούν και να
διαχειριστούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
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37. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την
παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω.
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. 3295/75735/31-8-2012 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
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απόφαση 35/2013
Γνωµοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοµάζας µε καύσιµο πελέτες βιοµάζας», ισχύος 1,0 MW, στη
θέση Χαραυγή ∆.Ε. Ωλενίας ∆. ∆υτ. Αχαίας, 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
Υφαντής Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αθανασόπουλος Γεώργιος
Γαρουφαλής Νικόλαος
Μπουχάγιερ Αριστείδης
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Πετρόπουλος Αθανάσιος
Πυλαρινός Νικόλαος
Σταθακόπουλος Ευστάθιος
Τσόγκας Γεώργιος

Θεοδώρα Παναγοπούλου
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