ΑΔΑ: ΒΛΛ17Λ6-ΡΘΘ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Πάτρα, 16-10-2013

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

℡

Αριθ. Πρωτ. :272691/2083

: 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
«Αιολικό πάρκο ισχύος 10 MW» στις θέσεις «Παλαρράχη-Παλιοπλάτανος-Προφήτης
Ηλείας» ∆ήµου Ναυπακτίας.
ΣΧΕΤ.: 1)το υπ’ αρ. 2868/82497/22-7-2013 έγγραφό σας.
2)το υπ’ αρ. 208345/1578/31-7-2013 έγγραφό µας.
Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αρ. 40/14-10-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτ. Ελλάδας, µε την οποία Γνωµοδοτεί Θετικά επί
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αιολικό πάρκο ισχύος 10 MW» στις θέσεις
«Παλαρράχη-Παλιοπλάτανος-Προφήτης Ηλείας» ∆ήµου Ναυπακτίας, 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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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται µέσω Α∆Α)
∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών Α.∆.Π.∆.Ε.Ι.
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα
2. ∆ασαρχείο Ναυπάκτου
30300, Ναύπακτος
3. ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχ/των
Αγίου Αθανασίου 4, 30200, Μεσολόγγι
η
4. 22 Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των
Αρχοντικό Τζαβέλλα –Κάστρο Ναυπάκτου, 30300, Ναύπακτος
5. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
6. ∆/νση ΠΕΧΩΣΧ Π∆Ε
Αρέθα & Παπαδιαµάντη, Πάτρα
7. Τµήµα Περιβ/ντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
8. ∆/νση Αγροτικής Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας
30200, Μεσολόγγι
9. ∆ήµο Ναυπακτίας
30300, Ναύπακτος
10. VATORA Α.Ε.
Μεγ. Αλεξάνδρου 179, 26334, Πάτρα
1.

Ακολουθεί η υπ’ αρ. 40/2013 Απόφαση
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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 συζήτησης και λήψη απόφασης το θέµα ηµερήσιας
διάταξης
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ΘΕΜΑ 7
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αιολικό πάρκο
ισχύος 10 MW» στις θέσεις «Παλαρράχη-Παλιοπλάτανος-Προφήτης Ηλείας» ∆ήµου
Ναυπακτίας.
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 267144/2036/9-10-2013 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της
Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :
«Η µελέτη αφορά στο έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος
10,0 ΜW, στη θέση Παλαρράχη-Παλιοπλάτανος-Προφήτης Ηλίας, ∆ήµου Ναυπακτίας, Π.Ε.
Αιτ/νίας. Ο σταθµός θα αποτελείται από πέντε (5) Ανεµογεννήτριες ονοµαστική ισχύος 2 ΜW
έκαστη, τύπου VESTAS V-9. Το αιολικό πάρκο αναπτύσσεται σε ένα ενιαίο πολύγωνο µε
συνολικό εµβαδόν 9,3 στρ. περίπου. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία VATORA
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.
Τα έργα υποδοµής και τα δοµικά έργα για την εγκατάσταση του Α/Π θα είναι τα ακόλουθα :
∆ιάνοιξη νέας οδοποιίας σε µήκος 650 µ.
Βελτίωση υφιστάµενης οδοποιίας σε µήκος 7,50 χλµ.
Εκσκαφές και κατασκευή θεµελίων Α/Γ.
Κατασκευή πλατειών ανέγερσης.
Εκσκαφές καναλιών καλωδιώσεων Μ/Τ και ασθενών ρευµάτων παράλληλα µε την
εσωτερική οδοποιία.
Κατασκευή κτηρίου ελέγχου.
Επιχωµατώσεις – διαµόρφωση χώρου, αποµάκρυνση περιττών υλικών.
Κατασκευή γραµµής διασύνδεσης του κτιρίου ελέγχου του πολυγώνου του Αιολικού
Πάρκου µε ήδη αδειοδοτηµένο Υ/Σ, µήκους 6,50 χλµ.
Επιπρόσθετα, το Αιολικό Πάρκο (Α.Π.) θα συνδεθεί µε το ηλεκτρικό δίκτυο υψηλής τάσης 150kV
του ∆ΕΣΜΗΕ, µέσω εναέριων γραµµών Μ/Τ µε τον νέο Υ/Σ που θα κατασκευαστεί από την
εταιρεία «ΕΛΛ. ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ & ΣΙΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 ΕΕ» έκτασης 12 στρ. σε θέση νοτίως
του Α.Π. Ο προαναφερόµενος Υ/Σ έχει ήδη αδειοδοτηθεί και γειτνιάζει µε το υφιστάµενο δίκτυο
υψηλής τάσης και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται έργα επέκτασης του δικτύου αυτού.
Τέλος, η περιοχή όπου θα πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση του έργου βρίσκεται εκτός
προστατευόµενης περιοχής.
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Με βάση τα παραπάνω και µε την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:
1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή – λειτουργία
του Αιολικού Σταθµού, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι
προβλεπόµενες

από

την

κείµενη

νοµοθεσία

άδειες

και

εγκρίσεις,

συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν επιµέρους δραστηριοτήτων ή/και εγκαταστάσεων.
2. Το πλάτος της ζώνης κατάληψης των οδών να περιορισθεί στο απαραίτητα αναγκαίο και η
οποιαδήποτε φθορά δασικής και εν γένει βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου να
περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή. Η υλοτοµία ή εκρίζωση δασικών θάµνων και δένδρων και η
διάθεση των προϊόντων της να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και τις
υποδείξεις

της

αρµόδιας

δασικής

υπηρεσίας.

Θα ακολουθήσει φυτοτεχνική

µελέτη

αποκατάστασης που θα επιβλεφθεί από το αρµόδιο ∆ασαρχείο εάν και εφόσον αυτό το κριθεί
απαραίτητο.
3. Οι εκσκαφές που θα γίνουν στις θέσεις διαµόρφωσης πλατειών, για την τοποθέτηση των Α/Γ ή
για τη διάνοιξη των δρόµων προσπέλασης και των λοιπών συνοδών έργων, να τοποθετούνται
δίπλα στα ορύγµατα και να χρησιµοποιηθούν για την επαναπλήρωσή τους. Κατά τις εκσκαφές
και

όταν

το

έδαφος

είναι

κατάλληλο

να

φυλάσσεται

χωριστά

µε

σκοπό

την

επαναχρησιµοποίησή του στις φυτεύσεις.
4. Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών ή οι µόνιµοι
χώροι απόθεσης πλεοναζόντων – ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και ο τρόπος
διαµόρφωσης των χώρων αυτών θα υποδειχθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
5. Μετά το πέρας κατασκευής του Αιολικού Πάρκου και των συνοδών έργων, θα
αποµακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Θα γίνει διαµόρφωση του
χώρου και επαναφορά του στην πρότερη κατάσταση, όπου αυτό είναι δυνατό, µε φυτεύσεις.
6. 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.
7. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η λειτουργία του έργου, η εταιρεία οφείλει να
αποµακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και να αποκαταστήσει το
χώρο της επέµβασης, σύµφωνα µε ότι προβλέπεται από τους Περιβαλλοντικούς Όρους του
έργου. Εάν αυτό δεν τηρηθεί θα εφαρµοστούν οι κυρώσεις του άρθρου 71 του Ν. 998/79,
όπως ισχύει σήµερα.
8. Ο φορέας του έργου θα µεριµνήσει για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και την
αποκατάσταση της βλάστησης των διαταραχθέντων χώρων, στην οποία περιλαµβάνεται και ο
χώρος απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, είτε µε φύτευση, είτε µε σπορά προσηκόντων στη
χλωρίδα της περιοχής ειδών.
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9. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών.
10. Να αποφευχθούν οι σοβαρές χωµατουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων
βροχοπτώσεων.
11. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών θα τοποθετηθούν σε θέσεις που να µην εµποδίζουν την
οµαλή ροή των επιφανειακών υδάτων, η δε διαµόρφωσή τους θα γίνει µε τέτοιο τρόπο που να
εναρµονίζεται µε το περιβάλλον της περιοχής.
12. Οι τεχνικές αποκατάστασης και η αρχιτεκτονική του οικίσκου να ταιριάζουν όσο το δυνατόν στο
χρώµα, στην υφή, στην µορφή και στην ποικιλία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
επιρροής.
13. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση υλικών (µπαζών και άλλων ακατάλληλων
αδρανών) σε προστατευόµενες περιοχές, ποταµούς, ρέµατα, χείµαρρους, αρδευτικές τάφρους
καθώς και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.
14. Επιτρέπεται η απόθεση πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών για την αποκατάσταση ανενεργών
λατοµείων της περιοχής.
15. Εάν απαιτηθεί η δηµιουργία αποθεσιοθαλάµου ή δανειοθαλάµου για τις ανάγκες υλοποίησης
του έργου παρά τον αρχικό σχεδιασµό του, αυτός να αναζητηθεί πριν από την έναρξη των
εργασιών κατασκευής του έργου και να επιλεγεί σε συνεννόηση και µε τη σύµφωνη γνώµη των
Υπηρεσιών ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου, ∆υτ. Ελλάδος και Ιονίου. Να
εξασφαλιστούν για αυτούς όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις
κείµενες διατάξεις περιλαµβανοµένης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφόσον απαιτείται
(Μ.Π.Ε., ΤΕΠΕΜ, µελέτη αποκατάστασης κλπ).
16. Κάθε είδους απορρίµµατα, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους άχρηστα υλικά, κλπ. θα
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από το χώρο του έργου η δε διάθεση τους θα γίνεται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα,
λάδια κλπ.) στην περιοχή του έργου. Η διαχείριση των χρησιµοποιουµένων ορυκτέλαιων να
γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 82/25-02-2004 (ΦΕΚ 64/2-03-2004) περί
«Καθορισµού µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» (Β΄
40).
17. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς το
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί του θορύβου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
νοµοθεσία. Όπου η διαθέσιµη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα
πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του πρόχειρα ηχοπετάσµατα.
18. Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιµετώπιση τυχόν
εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των µηχανηµάτων.
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19. Πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου, να ειδοποιηθούν εγγράφως όλες οι αρµόδιες
Αρχαιολογικές Υπηρεσίες ώστε να µεριµνήσουν για την επίβλεψη των έργων από
ειδικευµένους υπαλλήλους, οι οποίοι θα προσληφθούν κατόπιν υποδείξεως των συναρµόδιων
Εφορειών Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν
και θα ακολουθήσει συστηµατική ανασκαφική έρευνα. Οι δαπάνες για την πρόσληψη επόπτη
και την εκτέλεση της ανασκαφής θα βαρύνουν το φορέα του έργου.
20. Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης εγκεκριµένη από την αρµόδια Υπηρεσία.
21. Να γίνει ηµερήσια και νυχτερινή σήµανση σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ).
22. Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. (κεφ. 9) 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. 2868/82497/22-7-2013 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

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απόφαση 40/2013
Γνωµοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αιολικό πάρκο
ισχύος 10 MW» στις θέσεις «Παλαρράχη-Παλιοπλάτανος-Προφήτης Ηλείας» ∆ήµου Ναυπακτίας, 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:
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υφαντής Νικόλαος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Θεοδώρα Παναγοπούλου
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