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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Πάτρα, 3-12-2013

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

℡

Αριθ. Πρωτ. :318907/2449

: 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 (ΜΠΕ) για την
επέκταση λειτουργούσας παιδικής κατασκήνωσης –µε την επωνυµία «Αχαϊκό
Χωριό»- σε νέα δυναµικότητα φιλοξενίας 128 παιδιών, καθώς και την λειτουργία
τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών δυναµικότητας 18 κλινών, στην θέση «Πάνω
Λιµνά» Αγ. Παντελεήµονα Τ.∆. Πτέρης, ∆. Αιγιαλείας, Ν. Αχαίας, ιδιοκτησίας
∆ιαµαντόπουλου Απόστολου.
ΣΧΕΤ.: 1)το υπ’ αρ. 1810/47942/27-5-2013 έγγραφό σας.
2)το υπ’ αρ. 141715/1097/28-5-2013 έγγραφό µας.
Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αρ. 46/2-12-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτ. Ελλάδας, µε την οποία Γνωµοδοτεί Θετικά επί
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση λειτουργούσας παιδικής
κατασκήνωσης –µε την επωνυµία «Αχαϊκό Χωριό»- σε νέα δυναµικότητα φιλοξενίας 128 παιδιών,
καθώς και την λειτουργία τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών δυναµικότητας 18 κλινών, στην θέση
«Πάνω

Λιµνά» Αγ.

Παντελεήµονα Τ.∆.

Πτέρης,

∆.

Αιγιαλείας, Ν.

Αχαίας,

ιδιοκτησίας

∆ιαµαντόπουλου Απόστολου καθώς και : α) το υπ’ αρ. 508784/10-6-2013 έγγραφο του ΕΟΤ, β) την
από 22-7-2013 επιστολή του κ. ∆ιαµαντόπουλου Απόστολου, γ) το υπ’ αρ. 515708/21-10-2013
έγγραφο του ΕΟΤ, και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
∆εν διετυπώθησαν γνώµες ή προτάσεις φορέων ή πολιτών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
&Υποδοµών
7η Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Ε π ι τ ρ ο π ή ς Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς κ α ι Φ υ σ ι κ ώ ν
Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας- Απόφαση46/2013

Πόρων

Περιφερειακού

1

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ7Λ6-ΜΗΠ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται µέσω Α∆Α)
1. ∆/νση Υδάτων ∆υτικής Ελλάδας
ΝΕΟ Πατρών-Αθνών 35, Πάτρα
2. ∆ασαρχείο Αιγίου
25100, Αίγιο
3. ΕΟΤ / ΕΥΠΑΤΕ
Τσόχα 7, 11521, Αµπελόκηποι Αττικής
4. ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχ/των
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
η
5. 6 Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των
Φιλοποίµενος 56, 26110, Πάτρα
6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
7. ∆/νση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.∆.Ε.
Αρέθα και Παπαδιαµάντη 14, 261 10, Πάτρα
8. ∆/νση ∆ηµ. Υγείας & Κοινων. Μέριµνας Π.Ε. Αχαίας
Κανάρη 44, Πάτρα
9. ∆ήµο Αιγιαλείας
25100, Αίγιο
10. κ. ∆ηµόπουλο Ευάγγελο
Γ. Ολυµπίου 45, Πάτρα
11. κ. ∆ιαµαντόπουλο Απόστολο
Βυζαντίου 3, 11147, Γαλάτσι Αττικής

Ακολουθεί η υπ’ αρ. 46/2013 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. 7/2013 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. 312212/2394/26-11-2013 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην
συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος &
Υποδοµών
2. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Αντιπρόεδρος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Γαρουφαλής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Μπουχάγιερ Αριστείδης, 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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ΘΕΜΑ 5
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση
λειτουργούσας παιδικής κατασκήνωσης –µε την επωνυµία «Αχαϊκό Χωριό»- σε νέα
δυναµικότητα φιλοξενίας 128 παιδιών, καθώς και την λειτουργία τουριστικών επιπλωµένων
κατοικιών δυναµικότητας 18 κλινών, στην θέση «Πάνω Λιµνά» Αγ. Παντελεήµονα Τ.∆.
Πτέρης, ∆. Αιγιαλείας, Ν. Αχαίας, ιδιοκτησίας ∆ιαµαντόπουλου Απόστολου.
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 315357/2417/28-11-2013 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της
Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :
«Η µελέτη αφορά στην επέκταση υφιστάµενης παιδικής κατασκήνωσης µε την επωνυµία «Αχαϊκό
Χωρίο», ιδιοκτησίας κ. ∆ιαµαντόπουλου Απόστολου, η οποία λειτουργεί σε οικόπεδο εµβαδού
16.221,61 m2 στη θέση «Πάνω Λιµνά» Αγ. Παντελεήµονα Τ.∆. Πτέρης ∆. Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας.
Συγκεκριµένα πρόκειται για παιδική εξοχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δυναµικότητας 80 ατόµων,
για την οποία έχει εκδοθεί η µε αρ. πρωτ. 8187/19-10-2005 απόφαση έγκρισης περιβ/κών όρων από
τη ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Π.∆.Ε. Με την υποβληθείσα µελέτη ζητείται :
1. η αύξηση της δυναµικότητάς της από 80 σε 128 άτοµα και
2. η επιπλέον χρήση των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών δυναµικότητας 18 κλινών,
που βρίσκονται σε όµορο οικόπεδο εµβαδού 11.568,88 m2, ως κοιτώνες κατασκήνωσης.

Η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 µε κωδικό GR 2320010 «Όρη Μπάρµπας, Κλωκός,
Φαράγγι Σελινούντα» (SPA) και συγκεκριµένα εντός της ζώνης Β που χαρακτηρίζεται ως περιοχή
οικοανάπτυξης. Η παιδική κατασκήνωση αποτελείται από 6 κτήρια:
κεντρικό κτήριο,
τέσσερα κτήρια κοιτώνων,
κτήριο τουαλετών και ντους,
2 γήπεδα αθλοπαιδιών και αντλιοστάσιο,

ενώ οι επιπλωµένες κατοικίες, που βρίσκονται σε όµορο οικόπεδο, αποτελούνται από:
2 κτήρια και 2 πέργκολες µε χρήση τουριστική.
Οι ανάγκες της τουριστικής µονάδας σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από γεννήτρια που
έχει τοποθετηθεί εντός του οικοπέδου, ενώ η ύδρευση γίνεται από δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου.
Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων έχει εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου αυτόνοµη
µονάδα βιολογικού καθαρισµού τύπου compact–sbr, ενώ τα επεξεργασµένα λύµατα οδηγούνται
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σε υπεδάφιο πεδίο διάθεσης µε υπόγειους αγωγούς κατάλληλης διαµέτρου που κατά διαστήµατα
φέρουν οπές και είναι τοποθετηµένοι σε κανάλια από κρόκαλα.
Επισηµαίνεται ότι:
1. η υπάρχουσα µονάδα Βιολογικού Καθαρισµού αναβαθµίζεται και θα έχει τη δυνατότητα
να επεξεργάζεται τα λύµατα 185 ατόµων, συνεπώς είναι επαρκής ακόµα και µετά την
αύξηση της δυναµικότητας της κατασκήνωσης.
2. Το περιγραφόµενο στη ΜΠΕ σύστηµα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της µονάδας
διαφέρει από την εγκεκριµένη µελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων της
∆/νσης Υγείας Ν.Α. Αχαΐας, έγκριση που όµως τροποποιείται ενσωµατώνοντας αυτή στην
Απόφαση Έγκρισης Περ/κών Όρων.
3. Έχει υποβληθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση.
4. Υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του Ε.Ο.Τ.
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 τηρούνται οι όροι της µε αρ. πρωτ. 8187/19-10-2005 Απόφαση Έγκρισης Περιβ/κών Όρων
από τη ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Π.∆.Ε., σε ότι αφορά τη λειτουργία της τουριστικής
µονάδας
2. Μέγιστες επιτρεπόµενες οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικού φορτίου (για 200 κλίνες) :
α) Για την διάθεση των υγρών αποβλήτων στο έδαφος :
BOD5 ≤ 25 mgr/lit
TSS ≤ 40 mgr/lit
β) Η διάθεση της επεξεργασµένης ιλύος της µονάδας από το Βιολογικό Καθαρισµό να γίνεται
σε κατάλληλα εγκεκριµένους χώρους.
3. Να γίνεται συστηµατικός έλεγχος της καλής λειτουργίας του συστήµατος επεξεργασίας των
υγρών αποβλήτων, ώστε τα χαρακτηριστικά των προς διάθεση επεξεργασµένων λυµάτων να
είναι µέσα στα επιθυµητά όρια. Θα καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο ελέγχου, οι τιµές BOD5, COD,
TSS, κλπ, στη εκροή του βιολογικού καθαρισµού της µονάδας, και κατά τους µήνες λειτουργίας
της (µια δειγµατοληψία / µήνα λειτουργίας
4. Εφόσον επιλεγεί η εναλλακτική λύση της υδροµάστευσης για την κάλυψη των αναγκών της
παιδικής εξοχής (σε απόσταση 100 µ. δυτικά του οικοπέδου), θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη
όλων των απαιτούµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία αδειών και εγκρίσεων.
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5. Οµοίως, για την εκµετάλλευση της φυσικής κοιλότητας του εδάφους που υπάρχει στο οικόπεδο
των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως υδατοταµιευτήρας
(χρήση νερού για πότισµα, πλύσιµο δαπέδων κλπ. ή αξιοποίηση ως εφεδρική δεξαµενή
δασοπυρόσβεσης), θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη όλων των απαιτούµενων από την ισχύουσα
νοµοθεσία αδειών και εγκρίσεων.
6. Να ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες για την χρήση των Φωτοβολταϊκών Στοιχείων που
χρησιµοποιούνται προς εξοικονόµηση ενέργειας.
7. Η συντήρηση και η ρύθµιση των εγκαταστάσεων του λέβητα να διέπονται από τα άρθρα 4 και 5
της Κ.Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654 Β’/09-11-2011).
8. Τα αστικού τύπου απόβλητα και διάθεση αυτών θα λαµβάνει χώρα από τα απορριµµατοφόρα
του ∆ήµου Αιγιαλείας.
9. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυρασφάλειας.
10. Να υπάρξει πλήρης ηχοµόνωση του χώρου τοποθέτησης της γεννήτριας παραγωγής ρεύµατος.
11. Να ληφθούν όλα τα µέτρα καλής πρακτικής για την αντιµετώπιση της ορνιθοπανίδας της
περιοχής, αφού το έργο εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000 µε κωδικό GR 2320010, όπως π.χ. :
παροχή λεπτοµερούς πληροφόρησης στα παιδιά της κατασκήνωσης, επιτόπια ενασχόληση µε
περιβαλλοντικά θέµατα κατά τη λειτουργία της κατασκήνωσης, αποφυγή καύσης οποιονδήποτε
υλικών κλπ.
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. 1810/47942/27-5-2013 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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ΑΔΑ: ΒΛ0Χ7Λ6-ΜΗΠ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απόφαση 46/2013
Γνωµοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση
λειτουργούσας παιδικής κατασκήνωσης –µε την επωνυµία «Αχαϊκό Χωριό»- σε νέα δυναµικότητα
φιλοξενίας 128 παιδιών, καθώς και την λειτουργία τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών
δυναµικότητας 18 κλινών, στην θέση «Πάνω Λιµνά» Αγ. Παντελεήµονα Τ.∆. Πτέρης, ∆. Αιγιαλείας,
Ν. Αχαίας, ιδιοκτησίας ∆ιαµαντόπουλου Απόστολου, 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

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αχιλλεόπουλος Πέτρος
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Γαρουφαλής Νικόλαος
Μπουχάγιερ Αριστείδης
Πετρόπουλος Αθανάσιος
Πυλαρινός Νικόλαος
Σταθακόπουλος Ευστάθιος
Τσόγκας Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Θεοδώρα Παναγοπούλου
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