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Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9
9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα στις 08/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση, δια περιφοράς, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/105121/140/0804-2022 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε
όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 παρ. 1
& 2 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), οπως ισχυουν.
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη:
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ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – Αντιπρόεδρος
ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου
Γεωργία, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Τσούμα Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
ενημέρωσε το σώμα για το κατεπείγον της συνεδρίασης, το οποίο ομόφωνα εγκρίθηκε.
Εισάγεται το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης περί υποβολής
αιτήματος ανάκλησης – επανεξέτασης απόφασης του οικείου ΠΕ.Σ.Π.Α αναφορικά με
την περιβαλλοντική αδειοδότηση αιολικού πάρκου ΑΣΠΗΕ ισχύος 37,8MW στη θέση
‘ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ’ και των συνοδών του έργων, στους Δήμους Ερυμάνθου Π.Ε. Αχαΐας &
Αρχαίας Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας με βάση την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 172414/02-05-2014 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ:
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ΒΙΦΦ0-ΠΑΛ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,8 MW και συνοδά έργα οδοποιίας,
ηλεκτρικής διασύνδεσης και Υποσταθμού ανύψωσης τάσης, στη θέση «ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ»
των Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας», ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε. (ΠΕΤ 2110635923),

σύμφωνα με το

σκεπτικό της ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθμ. απόφασης 03/2022 ΑΔΑ:
63ΩΧ7Λ6-32Π)», βάσει της υπ’ αριθμ.: ΠΔΕ/ΓΠ/104665/1674/08-04-2022 γραπτής
εισήγησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, η οποία αναφέρει
αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
Την 1.4.2022 συνεδρίασε στην Πάτρα το οικείο ΠΕ.Σ.Π.Α. το οποίο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 172414/02-05-2014 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ:
ΒΙΦΦ0-ΠΑΛ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,8 MW και συνοδά έργα οδοποιίας, ηλεκτρικής διασύνδεσης και Υποσταθμού ανύψωσης
τάσης, στη θέση «ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ» των Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας»,
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε. (ΠΕΤ 2110635923), το οποίο εξέφρασε θετική
γνώμη με την θετική ψήφο αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής που τυγχάνει υπηρεσιακός παράγων της
Π.Δ.Ε.
Επειδή επί του ανωτέρω θέματος έχει ήδη εκφράσει άποψη η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού μας
Συμβουλίου η οποία με την υπ΄ αριθμ. απόφαση 03/2022 ΑΔΑ: 63ΩΧ7Λ6-32Π απόφασή της γνωμοδότησε
αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 172414/0205-2014 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΒΙΦΦ0-ΠΑΛ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,8 MW και συνοδά έργα οδοποιίας, ηλεκτρικής διασύνδεσης και
Υποσταθμού ανύψωσης τάσης, στη θέση «ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ» των Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε.
Αχαΐας και Ηλείας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε. (ΠΕΤ 2110635923).
Σύμφωνα δε με την αιτιολογία της άνω απόφασης για την συγκεκριμένη μελέτη έχουν εκδοθεί εκτός άλλων
γνωμοδοτήσεων και οι παρακάτω αρνητικές γνώμες ήτοι α. η αρ. πρωτ. 524176/14-12-2021 αρνητική
γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας. β. την αρ. 1543/2021 Απόφαση του Δ.Σ. Δ. Αρχαίας Ολυμπίας
σύμφωνα με την οποία η εν λόγω Επιτροπή γνωμοδοτεί αρνητικά ως προς το έργο του θέματος και γ. η αρ.
81/2021 Απόφαση του Δ.Σ. Ερυμάνθου σύμφωνα με την οποία το εν λόγω Συμβούλιο γνωμοδοτεί αρνητικά ως
προς το έργο του θέματος και ζητά την ανάκληση της υφιστάμενης Α.Ε.Π.Ο.
Επίσης στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι στην προς εξέταση Μ.Π.Ε. συμπεριλαμβάνεται και Μελέτη οδοποιίας,
Μελέτη θορύβου, Eιδική Οικολογική Αξιολόγηση καθώς και Μελέτη Συμβατότητας έργου με ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ,
οπότε για όλους τους λόγους αυτούς θα πρώτα να διευκρινιστούν και να διευθετηθούν, από την Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ
Δυτικής Ελλάδος της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., τα ζητήματα που θέτονται στις αρνητικές γνωμοδοτήσεις επί του έργου αλλά
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και στην ηλεκτρονική διαβούλευση αυτού, αφού πιθανόν να προκύψουν νέες τροποποιήσεις επί της υπό εξέταση
Μ.Π.Ε.
Πλήν όμως τα ανωτέρω που διατυπώθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου μας εκφράζουν
με τρόπο αντιπροσωπευτικό την άποψη της τοπικής αυτοδιοίκησης (β βαθμού) για την συμβατότητα του
έργου με τα περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από το ΠΕ.Σ.Π.Α.
δεν εξετάστηκαν επαρκώς από το εν λόγω Συμβούλιο το οποίο σύμφωνα με το νόμο είχε το δικαίωμα
ενόψει των αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων να προβεί σε κλήση ενώπιον του οργάνων και φορέων
(άρθρο 13 παρ. 2 περ β του Ν. 4014/2011) ή την κλήση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για παροχή
εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 4014/2011). Πολύ περισσότερο οι ανωτέρω
προβληματισμοί δεν τέθηκαν ενώπιον του από το υπηρεσιακό στέλεχος της Π.Δ.Ε. που συμμετείχε σε
αυτό ως αναπληρωματικό μέλος καθώς εξέφρασε αντίθετη προσωπική άποψη, γεγονός που δημιουργεί
ουσιώδες ζήτημα και υποχρέωση στο Συμβούλιό μας να υπερασπιστεί την άποψη που εκφράστηκε από
την Επιτροπή του.
Επειδή η ψήφος υπηρεσιακού παράγοντα της Π.Δ.Ε. που τυγχάνει αναπληρωματικό μέλος του ΠΕ.Σ.Π.Α.,
εκφράζει προσωπική του άποψη δεν αντικατοπτρίζει την άποψη της Π.Δ.Ε. καθώς η ψήφος αυτή είναι αντίθετη
με την ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση της επιτροπής περιβάλλοντος του περιφερειακού συμβουλίου, πολύ
περισσότερο που απουσίαζε, λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος, ο υπηρεσιακός παράγων που τυγχάνει τακτικό
μέλος αυτής και είναι καθ΄ ύλην αρμόδιο για το υπό κρίση θέμα, συντρέχει λόγος

υποβολής αίτησης

επανεξέτασης.
Επειδή περαιτέρω τίθεται θέμα εναρμόνισης της ψήφου του μέλους του ΠΕ.Σ.Π.Α. με την άποψη που εκφράστηκε
ομόφωνα από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Π.Δ.Ε. ώστε να αποτυπωθεί με βάση την αρχή της
αντιπροσωπευτικότητας η άποψη της τοπικής αυτοδιοίκησης β βαθμού και θα πρέπει το θέμα να επανεξεταστεί
με την παρουσία και του καθ΄ ύλην αρμόδιου Γενικού Διευθυντή που αποτελεί τακτικό μέλος του Συμβουλίου, θα
πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από το Συμβούλιό μας.
Για τους λόγους αυτούς
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την υποβολή από την Π.Δ.Ε. αίτησης ανάκλησης – επανεξέτασης της απόφασης του ΠΕ.Σ.Π.Α. που λήφθηκε
κατά την συνεδρίαση της 1.4.2022 και αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση με βάση την υποβληθείσα Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 172414/02-05-2014 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ:
ΒΙΦΦ0-ΠΑΛ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,8 MW και συνοδά έργα οδοποιίας, ηλεκτρικής διασύνδεσης και Υποσταθμού ανύψωσης
τάσης, στη θέση «ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ» των Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας»,
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε. (ΠΕΤ 2110635923), προς υποστήριξη του
σκεπτικού της ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθμ. απόφασης 03/2022 ΑΔΑ: 63ΩΧ7Λ6-32Π) και έκδοσης νέας γνωμοδότησης
από το όργανο με συμμετοχή του τακτικού μέλους του που αποτελεί και τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Γενικό Διευθυντή
της Π.Δ.Ε. και ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα κλήσης φορέων και οργάνων και ειδικών εμπειρογνωμόνων
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 13 παρ 2 και 4 του Ν. 4014/2011.
Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή της αίτησης προς τον
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και τις εν γένει ενέργειες
για την εφαρμογή της παρούσας.
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει την υποβολή από την Π.Δ.Ε. αίτησης ανάκλησης – επανεξέτασης της απόφασης του
ΠΕ.Σ.Π.Α. που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση της 1.4.2022 και αφορά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση με βάση την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.

172414/02-05-2014 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΒΙΦΦ0-ΠΑΛ) για την

κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,8 MW και συνοδά έργα οδοποιίας, ηλεκτρικής διασύνδεσης και Υποσταθμού
ανύψωσης τάσης, στη θέση «ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ» των Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε.
Αχαΐας και Ηλείας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε. (ΠΕΤ
2110635923), προς υποστήριξη του σκεπτικού της ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής
Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθμ.
απόφασης 03/2022 ΑΔΑ: 63ΩΧ7Λ6-32Π) και έκδοσης νέας γνωμοδότησης από το όργανο με
συμμετοχη του τακτικου μελους του που αποτελει και τον καθ΄ υλην αρμοδιο Γενικο Διευθυντη
της Π.Δ.Ε. και ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα κλήσης φορέων και οργάνων και ειδικών
εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 13 παρ 2 και 4 του Ν.
4014/2011.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή της αίτησης προς τον
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και τις
εν γένει ενέργειες για την εφαρμογή της παρούσας.
Λευκό ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση Αντικαπιταλιστική Κίνηση
στη Δυτική Ελλάδα» κ. Κοσίνας Χρήστος.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΙΝΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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