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Αξηζκόο 95 

10
ε
 πλεδξίαζε 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 21
εο

 Γεθεκβξίνπ 2020 

--------------------------- 
 

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 21
ε
 Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11.00 π.κ. 

κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε αξηζκφ 

10/17-12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 436/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα ηξία (3) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξφεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο – Αληηπξφεδξνο 3) 

Γηνλχζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθφ κέινο 4) Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθφ κέινο 5) Ήξα – 

Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθφ κέινο 6) Γεκήηξηνο Πειεθνχδαο – ηαθηηθφ κέινο 7) Θεφδσξνο 

Ξπιηάο – ηαθηηθφ κέινο 8) Αζαλάζηνο Γνχξνο – ηαθηηθφ κέινο θαη 9) Ησάλλεο Σζηκπνχθεο 

–αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Γηνλχζηνο Βνξίζεο– ηαθηηθφ κέινο εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απφθαζεο 95/2020)  

Ο θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο – Αληηπξφεδξνο απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απφθαζεο 96/2020). 

Ο θ. Αζαλάζηνο Γνχξνο – ηαθηηθφ κέινο απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απφθαζεο 97/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Κνξδάο θαη Γεψξγηνο Ρψξνο - ηαθηηθά κέιε δελ εηζήιζαλ ζηε 

ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...……………………………………..……………………..………….……… 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην (1ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηo ππ’ αξηζ. 17410/14-12-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ 

θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 17142/08-12-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ-

Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο - Δληαχζα ΘΔΜΑ: «Γλσκνδφηεζε επί ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ γηα ηελ έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ην έξγνπ: «Τδξεπηηθέο παξαγσγηθέο 

γεσηξήζεηο ζηηο πεξηνρέο α) Κξήλε 1, β) Κξήλε 2, γ) Άλσ Καιιηζέα, δ) αξαβάιη, ε) Ρσκαλφο 1, 

ζη) Ρσκαλφο 2, δ) Ρσκαλφο 3 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηεο ΓΔΤΑ Παηξψλ, Π.Δ. Αραΐαο». -ΥΔΣ: -1. 

Σν κε Α.Π.: ΠΓΔ/ΔΠΦΠΠΓΔ/302499/253 – 13.11.2020 θαη Α.Π: 54733/13.11.2020 (Γήκνο 

Παηξέσλ)  έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Αραΐαο. -H κε ππ. αξηζ. 

183848/23.10.2020 Μ.Π.Δ. ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Α.Γ. Πεινπνλλήζνπ, 

Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ/ Γ/λζε ΠΔΥΩΥ. -Με ην αλσηέξσ ρ. έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ ηνπ 

Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο 

Διιάδαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, καο δηαβηβάζηεθε ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ γηα ην έξγν: «Τδξεπηηθέο παξαγσγηθέο γεσηξήζεηο ζηηο πεξηνρέο α)Κξήλε 1, β) Κξήλε 

2, γ) Άλσ Καιιηζέα, δ) αξαβάιη, ε) Ρσκαλφο 1, ζη) Ρσκαλφο 2, δ) Ρσκαλφο 3 ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, ηεο ΓΔΤΑ Παηξψλ, Π.Δ. Αραΐαο», πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Α.Γ. Πεινπνλλήζνπ, Γπη. 
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Διιάδαο & Ηνλίνπ/ Γ/λζε ΠΔΥΩΥ. κε αξηζκφ 183848/23.10.2020, πξνθεηκέλνπ λα 

γλσκνδνηήζνπκε, ζχκθσλα κε ηε ΚΤΑ 1649/45(ΦΔΚ Β’45/2014) «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

γλσκνδνηήζεσλ θαη ηξφπνπ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ 

ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

θαηεγνξίαο Α ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

ππ’ αξηζ. 1958/2012.(ΦΔΚ Α΄ 21), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 παξάγξαθνο 9 ηνπ λ. 

4014/2011 (ΦΔΚ Α΄ 209), θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο». -χκθσλα κε ην θάησζη 

ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην : -1.Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010) -2.Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21-

09-2011) -3.Ν.3937/31-11-2011(ΦΔΚ 60/Α) -4.Τ.Α.νηθ.170225/27-01-2014(ΦΔΚ 135/Β) -5.ΚΤΑ 

1649/45(ΦΔΚ Β’45/2014) -6.Τ.A.1958/2012(ΦΔΚ 21/Β/13-01-2012) -7.Τ.Α. ΓΗΠΑ/νηθ. 

37674/20162 (ΦΔΚ 2471Β/10.8.2016 «Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ΤΑ 1958/2012 – 

Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο» -

8.Σηο ΚΤΑ Φ15/48/5 (ΦΔΚ 27 Β /13-01-14), ΚΤΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΔΚ 1048Β/2012) -θαη 

κεηά απφ ηελ εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζαο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), 

δηαπηζηψζεθε φηη: -Σν ππφ εμέηαζε έξγν αθνξά ζηελ αλφξπμε επηά (7) παξαγσγηθψλ πδξεπηηθψλ 

γεσηξήζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Κξήλεο, Άλσ Καιιηζέαο, αξαβαιίνπ θαη Ρσκαλνχ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Ο 

Φνξέαο Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε ΓΔΤΑ ΠΑΣΡΩΝ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ είλαη απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α. Παηξψλ. Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

γεσηξήζεσλ είλαη πεξίπνπ 30 ρξφληα. Ζ ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο πνπ ζα 

θαηαιακβάλεηαη απφ θάζε γεψηξεζε ζα είλαη πεξίπνπ 200 m
2
. Ζ εθηηκψκελε ρξνληθή δηάξθεηα γηα 

ηελ θαηαζθεπή θάζε γεψηξεζεο είλαη πεξίπνπ 20 εκέξεο, ελψ δελ ζα ρξεηαζηνχλ επηκέξνπο ηερληθά 

έξγα, νχηε ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο. -θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαηηέξσο 

απμεκέλσλ αλαγθψλ πφζηκνπ λεξνχ ζηελ πφιε ησλ Παηξψλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, κε 

αμηνπνίεζε ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ζθνπηκφηεηαο πνπ 

εθπνλήζεθε απφ ην Δξγαζηήξην Τδξνγεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάηξαο θαη ηηο ηερληθέο 

εθζέζεηο ηεο ΓΔΤΑΠ, έρεη θαηαζηεί αλαγθαία ε εμεχξεζε πνζνηήησλ ππφγεηνπ λεξνχ θαιήο 

πνηφηεηαο. Ζ αλφξπμε ησλ γεσηξήζεσλ, εθαξκφδνληαο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο έθζεζεο, ηελ 

ζσζηή αλάπηπμε ηνπ πδξνθφξνπ, ηελ νξζή εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ 

πξνζρσκαηηθψλ απνζέζεσλ ηεο πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δνθηκαζηηθή άληιεζε γηα ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπ, ζα νδεγήζεη ζηελ βειηίσζε ηεο χδξεπζεο, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά. -

Καηάηαμε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο -Ζ Πεξηβαιινληηθή θαηάηαμε ηνπ έξγνπ γίλεηαη κε 

βάζε ηελ Τ.Α. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/2016 - Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

1958/2012 - Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη 

ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011) 

φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. -Σν έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ Οκάδα 2
ε
: Τδξαπιηθά έξγα, 

παξάγξαθνο 6: Τδξνγεσηξήζεηο θαη θξεάηηα θάζε ρξήζεο, Τπνθαηεγνξία Α2, δηφηη ε εηήζηα 

πνζφηεηα απνιήςηκνπ λεξνχ θάζε γεψηξεζεο είλαη κεηαμχ 5.000.000 – 300.000 m
3
 (ζπγθεθξηκέλα 

ε εηήζηα εθηηκψκελε παξνρή γηα θάζε γεψηξεζε είλαη 116.800m
3
), θαη ηαπηφρξνλα νη γεσηξήζεηο 

βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ πγξνηνπηθψλ εθηάζεσλ, απέρνπλ απφ φξηα ιηκλψλ πεξηζζφηεξν ησλ 

1.000 κέηξσλ θαη απέρνπλ απφ ηε ζάιαζζα πεξηζζφηεξν ησλ 1.000 κέηξσλ αζρέησο πςνκέηξνπ. -

Οη πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο έρνπλ επηιεγεί κεηά απφ έξεπλα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, κε θξηηήξην ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα εξγαζίεο δηακφξθσζεο ρψξνπ θαη δηάλνημεο νδψλ πξφζβαζεο θαη κε  

γλψκνλα ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Δίλαη, δε, νη κνλαδηθέο πνπ πιεξνχλ 

ηα θξηηήξηα απηά. -Οη γεσινγηθέο θαη ηεθηνληθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο δεκηνπξγνχλ αλεμάξηεηεο 

πδξνγεσινγηθέο ελφηεηεο εληφο ησλ αζβεζηνιηζηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Οη πδξνκεηεσξνινγηθέο 

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ζεσξνχληαη επλντθέο γηα ηελ αλαλέσζε ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν, θαζψο ε πεξηνρή ηνπ Παλαρατθνχ Όξνπο απνηειεί ηελ πεξηνρή ηεο Π.Δ. Αραΐαο 

κε ην κεγαιχηεξν χςνο βξνρφπησζεο. Καηά ζπλέπεηα εθηηκάηαη φηη νη θαηλνχξγηεο γεσηξήζεηο δε 

ζα επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ην ζεηηθφ ηζνδχγην ηεο πεξηνρήο. -Οη γεσηξήζεηο δελ επεξεάδνπλ ηελ 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά θαζψο βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ θεξπγκέλσλ ηζηνξηθψλ ηφπσλ, 
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αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ θεξπγκέλσλ κλεκείσλ. Δπηπιένλ, ηεξνχληαη νη 

απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ γεηηνληθνχο νηθηζκνχο, κεκνλσκέλεο νηθίεο θαη ην νδηθφ δίθηπν 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνθαιείηαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ή 

επίπησζε ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Σν εμεηαδφκελν έξγν δελ πξνθαιεί 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ή επίπησζε νχηε ζηηο ηερληθέο ππνδνκέο θαη ζηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο 

ζηελ πεξηνρή ησλ Παηξψλ. -Όιεο νη ζέζεηο ησλ γεσηξήζεσλ, κε εμαίξεζε ηελ Ρσκαλφο 3, 

βξίζθνληαη εθηφο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 ή άιιεο πεξηνρήο πνπ λα βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο.  Γηα ηε κειεηψκελε δξαζηεξηφηεηα Ρσκαλφο 3, πνπ εκπίπηεη θαηά έλα κφλν ηκήκα ηεο 

εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γηθηχνπ NATURA 2000 κε θσδηθφ GR2320007 θαη νλνκαζία «Παλαρατθφ 

φξνο-χξαγγεο Παλαγνπνχιαο», γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηελ ππνβιεζείζα Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, απφ ηελ νπνία ζπκπεξαίλεηαη φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ πσο ε 

επέκβαζε εληφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο είλαη πεξηνξηζκέλε κε επηπηψζεηο κηθξήο έσο 

κεδακηλήο έθηαζεο. εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη θακία απφ ηηο πξνηεηλφκελεο γεσηξήζεηο δελ 

αλαπηχζζνληαη εληφο ή πιεζίνλ πγξνηνπηθήο πεξηνρήο. -Σέινο, νη ζέζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

πδξνγεσηξήζεσλ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ κε Α.Π. 877 / 11 – 03 – 2003 Απφθαζε Ννκάξρε 

Αραΐαο ζρεηηθά κε «Απαγνξεπηηθά, Πεξηνξηζηηθά θαη ινηπά Ρπζκηζηηθά Μέηξα Πξνζηαζίαο 

Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ Ννκνχ Αραΐαο,  ζχκθσλα κε ηελ νπνία, λέεο ππφ αλφξπμε πδξεπηηθέο 

γεσηξήζεηο πξέπεη λα απέρνπλ 80m ηνπιάρηζηνλ απφ πθηζηάκελεο πδξνγεσηξήζεηο ηνπ ίδηνπ 

Φνξέα (ΚΔΦ ΗΗΗ, Β2). Σα πθηζηάκελα έξγα πδξνιεςίαο πνπ απνηππψλνληαη ζε απφζηαζε 1000m 

απφ ηηο πξνηεηλφκελεο γεσηξήζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδξεπηηθνχο ζθνπνχο απφ ην Γήκν 

Παηξέσλ. -ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο καο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην σο άλσ 

ζεζκηθφ πιαίζην, ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαθέινπ ηεο κειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, επηζεκαίλνπκε επίζεο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

-Α. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ ππφ εμέηαζε έξγνπ αθνξνχλ ζηε θάζε θαηαζθεπήο θαη 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Μεηά ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ έξγσλ, αθνινπζεί αμηνιφγεζε ησλ 

παξερφκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ ηνπ Φνξέα πινπνίεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηέο θξηζνχλ 

επαξθείο θαη αμηνπνηήζηκεο, ζα απαηηεζεί ζχλδεζε ησλ λέσλ γεσηξήζεσλ κε ην δίθηπν χδξεπζεο 

ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαδηθαζία ζχλδεζεο ησλ γεσηξήζεσλ κε ην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ δελ 

απνηειεί αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ ΜΠΔ. -Β. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηα πξνηεηλφκελα 

έξγα πδξνγεσηξήζεσλ δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο, νχηε κε αλαζηξέςηκεο. Σν έξγν δελ 

πξνβιέπεηαη λα δηαηαξάμεη ηα ππάξρνληα νηθνζπζηήκαηα θαη λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηφζν ζην θπζηθφ φζν θαη ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Παξφια απηά, πξνβιέπνληαη κέηξα κε 

ζηφρν ηελ πξφιεςε, ηνλ κεηξηαζκφ ή ηελ εμάιεηςε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ, εθφζνλ 

εκθαληζηνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: -1. Δπηπηψζεηο ζηα χδαηα -Ζ θχξηα επίπησζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

έξγνπ είλαη ε επηβάξπλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα κε ηελ άληιεζε ησλ απαξαίηεησλ πνζνηήησλ 

λεξνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ 

πξνηείλεηαη, κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε πδξνγεψηξεζεο, εθηέιεζε δνθηκαζηηθήο άληιεζεο 

θαηάιιειεο δηάξθεηαο γηα ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ πδξνθφξνπ, θαζψο θαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 

ππφγεηνπ λεξνχ απφ εμσηεξηθή ξχπαλζε. -Καηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ δελ πξνθχπηεη αμηφινγε απαίηεζε ζε λεξφ ή ελέξγεηα. ηηο ζέζεηο αλφξπμεο δελ πξνθαιείηαη 

πεξηβαιινληηθή πίεζε φζνλ αθνξά ζηνπο πθηζηάκελνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο, θαη ζεκεηψλεηαη φηη 

δελ απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ πθηζηάκελνπ δπλακηθνχ ηνπο γηα ηελ αλφξπμε θαη θαηαζθεπή ηεο 

γεψηξεζεο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε θάζε ηεο δηάηξεζεο, απαηηείηαη πνζφηεηα λεξνχ πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 3m
3
/h θαη είηε κεηαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ην ζπλεξγείν, είηε αληιείηαη 

απφ θάπνηα γεηηνληθή πδξνιεςία, κεηά απφ ππφδεημε ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο, ρσξίο λα πξνθαιεί 

κείσζε ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ. -ηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ην έξγν δελ πθίζηαηαη ξνή 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ, νπφηε δελ αλακέλεηαη λα κεηαβιεζνχλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηα 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή. Σν 

πδξνγξαθηθφ δίθηπν δελ πξφθεηηαη λα επεξεαζηεί ιφγσ ηνπ εχξνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία δελ 

πξνθαιεί αμηνζεκείσηεο παξεκβάζεηο. -2. Δπηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα -Καηά ηε δηάξθεηα 

αλφξπμεο θαη θαηαζθεπήο ησλ γεσηξήζεσλ, αλακέλεηαη εθπνκπή  αεξνιπκάησλ ιφγσ ηεο 
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ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ 

εξγνηαμίνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηνπηθφ ραξαθηήξα ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ ζε ηδηαηηέξσο 

ζηελφ ρσξηθφ πιαίζην, ηελ κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ αλφξπμε ηεο γεψηξεζεο, πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο έσο ηέζζεξηο εκέξεο, θαη ηνλ εμαηξεηηθά κηθξφ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ 

κεραλεκάησλ (έλα ρσκαηνπξγηθφ κεράλεκα γηα ηελ θάζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζέζεο 

εγθαηάζηαζεο θαη έλα πδξνγεσηξχπαλν γηα ηελ αλφξπμε ηεο πδξνγεψηξεζεο), ζα πξνθχςεη πνιχ 

κηθξή θαη βξαρπρξφληα επηβάξπλζε απφ αέξηνπο ξχπνπο. -Καηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ 

εγθαηάζηαζεο, ηελ αλφξπμε ησλ πδξνγεσηξήζεσλ θαη απφ ηελ θίλεζε ησλ ηξνρνθφξσλ 

κεραλεκάησλ παξάγεηαη ζθφλε. Οη ιεηηνπξγίεο φκσο απηέο είλαη πεξηνξηζκέλεο ηφζν ηνπηθά φζν 

θαη ρξνληθά, κε απνηέιεζκα νη επηπηψζεηο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ λα κελ ζεσξνχληαη 

ππνινγίζηκεο. -2. ηεξεά απφβιεηα -Σα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γεψηξεζεο 

(πνιηφο θπθινθνξίαο) πεξηνξίδνληαη ζε κηθξά δνρεία (έσο 60 Kgr) θαη θαηαλαιψλνληαη εμ’ 

νινθιήξνπ ζην ζηάδην ηεο δηάηξεζεο. Σα πιηθά θαηαζθεπήο θαη πιήξσζεο ησλ γεσηξήζεσλ 

ηνπνζεηνχληαη εμνινθιήξνπ εληφο ηεο πδξνγεψηξεζεο, ελψ ηπρφλ πιενλάδνληα πιηθά (άρξεζηα 

πιηθά ή ζηεξεά απφβιεηα) είλαη κηθξνχ βάξνπο θαη απνκαθξχλνληαη εχθνια απφ ην ίδην ζπλεξγείν 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ γεψηξεζε. Δπηπιένλ, ηα παξαπξντφληα ηεο δηαδηθαζίαο αλφξπμεο πνπ ζα 

παξαρζνχλ γηα θάζε γεψηξεζε δελ ππεξβαίλνπλ ηα 30 m
3
 θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη λα 

αιινηψζνπλ ηελ θπζηνγλσκία ηεο παξαθείκελεο ζην έξγν πεξηνρήο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ κνξθνινγηθνχ αλάγιπθνπ ζηηο ζέζεηο απηέο, ζηελ απφζεζε κεγάινπ φγθνπ 

εθζθαθψλ, ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θιπ. -3. Τγξά απφβιεηα -Καηά ηελ αλφξπμε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ πδξνγεσηξήζεσλ δελ πξνθαιείηαη παξαγσγή ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ πγξψλ 

απνβιήησλ θαη δελ πξνθαινχληαη αιιαγέο ζην θαζεζηψο απνξξνήο ηεο πεξηνρήο. Οη κνλαδηθέο 

πδάηηλεο εθξνέο αθνξνχλ ζηελ εμφξπμε θαη απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ ηεο δηάηξεζεο ηνπ 

ππεδάθνπο, πνπ δελ είλαη ηνμηθέο θαη δελ έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ. -4. Θφξπβνο 

θαη δνλήζεηο -Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ γεσηξεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο αιιά θαη απφ ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ απφ 

θαη πξνο ηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ηεο γεψηξεζεο, αλακέλεηαη λα ππάξμεη αχμεζε ζηελ ππάξρνπζα 

ζηάζκε ζνξχβνπ, ε νπνία φκσο πεξηνξίδεηαη ρξνληθά κφλν ζηελ νιηγνήκεξε δηάξθεηα θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ. -5. Φπζηθφ πεξηβάιινλ -ε γεληθέο γξακκέο, δελ πξνθαιείηαη θακηά επίπησζε ζηε 

ρισξίδα θαη ηελ παλίδα θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. -Δηδηθφηεξα, 

φζνλ αθνξά ζηελ πξνηεηλφκελε γεψηξεζε Ρσκαλφο 3, πξφθεηηαη γηα έλα ζεκεηαθφ έξγν ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 200m
2
, έλα ηκήκα κφλν ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη  εληφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο θαη 

κάιηζηα πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εκβαδφ ηεο. πλεπψο ε επέκβαζε εληφο απηήο είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη αληίζηνηρα νη επηπηψζεηο ζηνπο ηχπνπο θαη ζην βαζκφ δηαηήξεζεο ή ζηελ 

εμάπισζε ησλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ζηα είδε ρισξίδαο δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο. -Όζνλ αθνξά 

ζηελ παλίδα, αλακέλνληαη κνλάρα παξνδηθέο επηπηψζεηο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

θαζψο ν ζφξπβνο, ε αλζξψπηλε παξνπζία  θαη ε ζθφλε ζα εθηνπίζνπλ νξηζκέλα είδε παλίδαο. 

Απηέο νη αηηίεο φριεζεο έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα (πεξίπνπ 2-3 εκέξεο) θαη κηθξή εκβέιεηα θαη 

δελ επεξεάδνπλ κφληκα ηα είδε ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο, ελψ παχνπλ λα πθίζηαληαη θαηά ηε θάζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ πνπ θηινμελνχλ 

απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο δελ απεηιείηαη, ηφζν θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο φζν θαη θαηά ηε θάζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη ζπλεπψο δελ πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο σο πξνο ηνπο 

πιεζπζκνχο θαη ηε δψλε εμάπισζεο ηεο παλίδαο. -Δπνκέλσο, δελ πξνβιέπεηαη λα πξνθιεζεί 

θαζπζηέξεζε ή δηαθνπή ζηελ πξφνδν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ δηαηήξεζεο ηεο νηθείαο πεξηνρήο 

NATURA 2000, νχηε λα δηαηαξαρζεί ε αθεξαηφηεηά ηεο σο πξνο ηα πξνζηαηεπφκελα είδε θαη ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000. -Πξνηεηλφκελα κέηξα αληηκεηψπηζεο 

πηζαλψλ επηπηψζεσλ -Γηα ηελ εμάιεηςε ή ηελ κείσζε ζε απνδεθηά επίπεδα ησλ δπζκελψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νξζέο 

πξαθηηθέο πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη φιεο νη πεξηβαιινληηθέο 

δεζκεχζεηο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ απφθαζε αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. πγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξηβαιινληηθή κειέηε  πξνβιέπνληαη λα εθαξκνζηνχλ εηδηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 
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αθεξαηφηεηα ηεο πεξηνρήο GR2320007 ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 θαη ε δηαηήξεζε ησλ 

πξνζηαηεπκέλσλ εηδψλ ηχπσλ νηθνηφπσλ, ρισξίδαο θαη παλίδαο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ είλαη 

απαξαίηεηα ηα αθφινπζα: -*ε ηήξεζε νξζψλ εξγνηαμηαθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ λα 

ζηνρεχνπλ ζηε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

απηψλ. -*ε νξηνζέηεζε ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ ψζηε λα απνθεπρζεί ε άζθνπε 

θαηαζηξνθή βιάζηεζεο πέξαλ ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ θαη νη επεκβάζεηο ζην ηνπίν λα 

πεξηνξηζηνχλ ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο. -*ε απνθπγή θαηλνκέλσλ απνζηαζεξνπνίεζεο ησλ 

πξαλψλ θαη απφπιπζεο εδαθψλ κε εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο -*κέηξα ππξαζθάιεηαο γηα ηελ 

απνηξνπή θαη ην πεξηνξηζκφ εμάπισζεο ππξθαγηάο -*ζπγθέληξσζε θαη θχιαμε ησλ απνξξηκκάησλ 

θαη ησλ άρξεζησλ πιηθψλ κε ελδεδεηγκέλν ηξφπν κέρξη ηελ απφξξηςε ηνπο. -*Άκεζε 

απνθαηάζηαζε πηζαλψλ θζνξψλ ζην έξγν ή δεκηψλ. -πκπεξαζκαηηθά, -Οη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ είλαη ζεκαληηθέο ψζηε λα κελ πιεξνχληαη 

πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα ή λα ζπλεγνξνχλ ζηελ απφξξηςε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ 

έξγνπ. Με ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ πδξνγεσηξήζεσλ πξφθεηηαη λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο 

χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη παξάιιεια ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο χδξεπζεο ζα 

αλαβαζκίζεη ηε δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ θαη ζα ζπληειέζεη ζεηηθά ζηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε ηνπ 

Γήκνπ. -Μεηά ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηε ζχλδεζε ησλ λέσλ γεσηξήζεσλ κε ην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ 

Γήκνπ, είλαη απαξαίηεηε ε Πεξηβαιινληηθή Παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ κε θαηάξηηζε 

πξνγξάκκαηνο ηαθηηθψλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε πξφβιεςε πηζαλήο πηψζεο 

ή ππνβάζκηζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. -Δπνκέλσο, εηζεγνχκαζηε ζεηηθά ππέξ ηεο Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, γηα ην έξγν: «Τδξεπηηθέο παξαγσγηθέο γεσηξήζεηο ζηηο πεξηνρέο 

α)Κξήλε 1, β) Κξήλε 2, γ) Άλσ Καιιηζέα, δ) αξαβάιη, ε) Ρσκαλφο 1, ζη) Ρσκαλφο 2, δ) Ρσκαλφο 

3 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηεο ΓΔΤΑ Παηξψλ, Π.Δ. Αραΐαο», ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα ηεξεζνχλ νξζέο 

πξαθηηθέο πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη φιεο νη πεξηβαιινληηθέο 

δεζκεχζεηο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ απφθαζε αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ πξνηεηλφκελεο Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. -O 

Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ – Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο. 

 

  Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ εηζήιζε ζηελ 

ηειεδηάζθεςε  ν θ. Γηνλχζηνο Βνξίζεο, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ αξκφδηνπ 

εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ 

Κνηλνηήησλ Κξήλεο θαη Καιιηζέαο.  

 Οη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ αξαβαιίνπ θαη Διεθίζηξαο δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε 

αλ θαη θιήζεθαλ. 

 Καηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο: 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Αλαζηαζίνπ 

Μηραήι, Πιέζζαο Γηνλχζηνο, Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο, Κνπξή Ήξα – Δηξήλε, Πειεθνχδαο 

Γεκήηξηνο θαη Μπαθαιάξνο Υξήζηνο (κε ηηο επηθπιάμεηο ηνπ)  (ζύλνιν 6).  

 Ο θ. Σζηκπνχθεο Ησάλλεο θαηέζεζε πξφηαζε πξνο ςήθηζε, ήηνη ηελ αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο 

επί ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα θιεζεί θαη λα ζπκκεηέρεη 

εθπξφζσπνο ηεο ΓΔΤΑΠ, ηελ νπνία ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, Βνξίζεο 

Γηνλχζηνο, Ξπιηάο Θεφδσξνο, θαη Γνχξνο Αζαλάζηνο (ζύλνιν 4).  

 

 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο,  

 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη: 

1. Σν κε Α.Π.: ΠΓΔ/ΔΠΦΠΠΓΔ/302499/253 – 13.11.2020 θαη Α.Π: 54733/13.11.2020 (Γήκνο 

Παηξέσλ) έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 
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Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Αραΐαο. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 183848/23.10.2020 Μ.Π.Δ. ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Α.Γ. 

Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ/Γ/λζε ΠΔΥΩΥ. 

 

Αλαιπηηθά: 

Με ην κε Α.Π.: ΠΓΔ/ΔΠΦΠΠΓΔ/302499/253 – 13.11.2020 θαη Α.Π: 54733/13.11.2020 

(Γήκνο Παηξέσλ) έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ 

Πφξσλ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, 

δηαβηβάζηεθε ζηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ γηα ην έξγν: «Τδξεπηηθέο παξαγσγηθέο γεσηξήζεηο ζηηο πεξηνρέο α)Κξήλε 1, β) 

Κξήλε 2, γ) Άλσ Καιιηζέα, δ) αξαβάιη, ε) Ρσκαλόο 1, ζη) Ρσκαλόο 2, δ) Ρσκαλόο 3 ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, ηεο ΓΔΤΑ Παηξώλ, Π.Δ. Αραΐαο», πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Α.Γ. Πεινπνλλήζνπ, 

Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ/ Γ/λζε ΠΔΥΩΥ. κε αξηζκφ 183848/23.10.2020, πξνθεηκέλνπ λα 

γλσκνδνηήζνπκε, ζχκθσλα κε ηε ΚΤΑ 1649/45(ΦΔΚ Β’45/2014) «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

γλσκνδνηήζεσλ θαη ηξφπνπ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ 

ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

θαηεγνξίαο Α ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

ππ’ αξηζ. 1958/2012.(ΦΔΚ Α΄ 21), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 παξάγξαθνο 9 ηνπ λ. 

4014/2011 (ΦΔΚ Α΄ 209) θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο». 

 

χκθσλα κε ην θάησζη ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην: 

1. Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010) 

2. Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21-09-2011) 

3. Ν.3937/31-11-2011(ΦΔΚ 60/Α) 

4. Τ.Α.νηθ.170225/27-01-2014(ΦΔΚ 135/Β) 

5. ΚΤΑ 1649/45(ΦΔΚ Β’45/2014) 

6. Τ.A.1958/2012(ΦΔΚ 21/Β/13-01-2012) 

7. Τ.Α. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/20162 (ΦΔΚ 2471Β/10.8.2016 «Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο 

ΤΑ 1958/2012 – Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 

θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο» 

8. Σηο ΚΤΑ Φ15/48/5 (ΦΔΚ 27 Β /13-01-14), ΚΤΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΔΚ 1048Β/2012) 

 

θαη κεηά απφ ηελ εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζαο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), 

δηαπηζηψζεθε φηη: 

Σν ππφ εμέηαζε έξγν αθνξά ζηελ αλφξπμε επηά (7) παξαγσγηθψλ πδξεπηηθψλ γεσηξήζεσλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Κξήλεο, Άλσ Καιιηζέαο, αξαβαιίνπ θαη Ρσκαλνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ είλαη ε ΓΔΤΑ ΠΑΣΡΩΝ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

είλαη απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α. Παηξψλ. Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ησλ γεσηξήζεσλ είλαη πεξίπνπ 

30 ρξφληα. Ζ ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο πνπ ζα θαηαιακβάλεηαη απφ θάζε 

γεψηξεζε ζα είλαη πεξίπνπ 200 m
2
. Ζ εθηηκψκελε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ θαηαζθεπή θάζε 

γεψηξεζεο είλαη πεξίπνπ 20 εκέξεο, ελψ δελ ζα ρξεηαζηνχλ επηκέξνπο ηερληθά έξγα, νχηε 

ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαηηέξσο απμεκέλσλ αλαγθψλ πφζηκνπ 

λεξνχ ζηελ πφιε ησλ Παηξψλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, κε αμηνπνίεζε ησλ ππφγεησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ζθνπηκφηεηαο πνπ εθπνλήζεθε απφ ην Δξγαζηήξην 

Τδξνγεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάηξαο θαη ηηο ηερληθέο εθζέζεηο ηεο ΓΔΤΑΠ, έρεη 

θαηαζηεί αλαγθαία ε εμεχξεζε πνζνηήησλ ππφγεηνπ λεξνχ θαιήο πνηφηεηαο. Ζ αλφξπμε ησλ 

γεσηξήζεσλ, εθαξκφδνληαο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο έθζεζεο, ηελ ζσζηή αλάπηπμε ηνπ 

πδξνθφξνπ, ηελ νξζή εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ πξνζρσκαηηθψλ 

απνζέζεσλ ηεο πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δνθηκαζηηθή άληιεζε γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ, ζα 
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νδεγήζεη ζηελ βειηίσζε ηεο χδξεπζεο, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά. 

 

Καηάηαμε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Ζ Πεξηβαιινληηθή θαηάηαμε ηνπ έξγνπ γίλεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/2016 - 

Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 

παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011) φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

Σν έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ Οκάδα 2
ε
: Τδξαπιηθά έξγα, παξάγξαθνο 6: Τδξνγεσηξήζεηο 

θαη θξεάηηα θάζε ρξήζεο, Τπνθαηεγνξία Α2, δηφηη ε εηήζηα πνζφηεηα απνιήςηκνπ λεξνχ θάζε 

γεψηξεζεο είλαη κεηαμχ 5.000.000 – 300.000 m
3
 (ζπγθεθξηκέλα ε εηήζηα εθηηκψκελε παξνρή γηα 

θάζε γεψηξεζε είλαη 116.800m
3
) θαη ηαπηφρξνλα νη γεσηξήζεηο βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ 

πγξνηνπηθψλ εθηάζεσλ, απέρνπλ απφ φξηα ιηκλψλ πεξηζζφηεξν ησλ 1.000 κέηξσλ θαη απέρνπλ απφ 

ηε ζάιαζζα πεξηζζφηεξν ησλ 1.000 κέηξσλ αζρέησο πςνκέηξνπ. 

 

Οη πξνηεηλόκελεο πεξηνρέο έρνπλ επηιεγεί κεηά απφ έξεπλα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, κε 

θξηηήξην ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα εξγαζίεο δηακφξθσζεο ρψξνπ θαη δηάλνημεο νδψλ πξφζβαζεο 

θαη κε γλψκνλα ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Δίλαη, δε, νη κνλαδηθέο πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα απηά.  

Οη γεσινγηθέο θαη ηεθηνληθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο δεκηνπξγνχλ αλεμάξηεηεο 

πδξνγεσινγηθέο ελφηεηεο εληφο ησλ αζβεζηνιηζηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Οη πδξνκεηεσξνινγηθέο 

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ζεσξνχληαη επλντθέο γηα ηελ αλαλέσζε ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν, θαζψο ε πεξηνρή ηνπ Παλαρατθνχ Όξνπο απνηειεί ηελ πεξηνρή ηεο Π.Δ. Αραΐαο 

κε ην κεγαιχηεξν χςνο βξνρφπησζεο. Καηά ζπλέπεηα εθηηκάηαη φηη νη θαηλνχξγηεο γεσηξήζεηο δε 

ζα επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ην ζεηηθφ ηζνδχγην ηεο πεξηνρήο. 

Οη γεσηξήζεηο δελ επεξεάδνπλ ηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά θαζψο βξίζθνληαη εθηφο ησλ 

νξίσλ θεξπγκέλσλ ηζηνξηθψλ ηφπσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ 

θεξπγκέλσλ κλεκείσλ. Δπηπιένλ, ηεξνχληαη νη απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ γεηηνληθνχο νηθηζκνχο, 

κεκνλσκέλεο νηθίεο θαη ην νδηθφ δίθηπν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε απνηέιεζκα λα κελ 

πξνθαιείηαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ή επίπησζε ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Σν εμεηαδφκελν έξγν δελ πξνθαιεί νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ή επίπησζε νχηε ζηηο ηερληθέο ππνδνκέο 

θαη ζηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο ζηελ πεξηνρή ησλ Παηξψλ. 

Όιεο νη ζέζεηο ησλ γεσηξήζεσλ, κε εμαίξεζε ηελ Ρσκαλφο 3, βξίζθνληαη εθηφο ηνπ δηθηχνπ 

NATURA 2000 ή άιιεο πεξηνρήο πνπ λα βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο.  Γηα ηε κειεηψκελε 

δξαζηεξηφηεηα Ρσκαλφο 3, πνπ εκπίπηεη θαηά έλα κφλν ηκήκα ηεο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γηθηχνπ 

NATURA 2000 κε θσδηθφ GR2320007 θαη νλνκαζία «Παλαρατθφ φξνο-χξαγγεο Παλαγνπνχιαο», 

γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηελ ππνβιεζείζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, απφ ηελ νπνία 

ζπκπεξαίλεηαη φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ πσο ε επέκβαζε εληφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο 

είλαη πεξηνξηζκέλε κε επηπηψζεηο κηθξήο έσο κεδακηλήο έθηαζεο. εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη θακία 

απφ ηηο πξνηεηλφκελεο γεσηξήζεηο δελ αλαπηχζζνληαη εληφο ή πιεζίνλ πγξνηνπηθήο πεξηνρήο. 

Σέινο, νη ζέζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ πδξνγεσηξήζεσλ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ κε 

Α.Π. 877 / 11 – 03 – 2003 Απφθαζε Ννκάξρε Αραΐαο ζρεηηθά κε «Απαγνξεπηηθά, Πεξηνξηζηηθά 

θαη ινηπά Ρπζκηζηηθά Μέηξα Πξνζηαζίαο Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ Ννκνχ Αραΐαο,  ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία, λέεο ππφ αλφξπμε πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο πξέπεη λα απέρνπλ 80m ηνπιάρηζηνλ απφ 

πθηζηάκελεο πδξνγεσηξήζεηο ηνπ ίδηνπ Φνξέα (ΚΔΦ ΗΗΗ, Β2). Σα πθηζηάκελα έξγα πδξνιεςίαο πνπ 

απνηππψλνληαη ζε απφζηαζε 1000m απφ ηηο πξνηεηλφκελεο γεσηξήζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

πδξεπηηθνχο ζθνπνχο απφ ην Γήκν Παηξέσλ. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ην σο άλσ ζεζκηθφ πιαίζην, ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο κειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ, επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη: 

Α.  Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ ππφ εμέηαζε έξγνπ αθνξνχλ ζηε θάζε θαηαζθεπήο θαη 
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δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Μεηά ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ έξγσλ, αθνινπζεί αμηνιφγεζε ησλ 

παξερφκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ ηνπ Φνξέα πινπνίεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηέο θξηζνχλ 

επαξθείο θαη αμηνπνηήζηκεο, ζα απαηηεζεί ζχλδεζε ησλ λέσλ γεσηξήζεσλ κε ην δίθηπν χδξεπζεο 

ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαδηθαζία ζχλδεζεο ησλ γεσηξήζεσλ κε ην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ δελ 

απνηειεί αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ ΜΠΔ. 

Β.  Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηα πξνηεηλφκελα έξγα πδξνγεσηξήζεσλ δελ 

αλακέλνληαη ζεκαληηθέο, νχηε κε αλαζηξέςηκεο. Σν έξγν δελ πξνβιέπεηαη λα δηαηαξάμεη ηα 

ππάξρνληα νηθνζπζηήκαηα θαη λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζην θπζηθφ φζν θαη ζην 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Παξφια απηά, πξνβιέπνληαη κέηξα κε ζηφρν ηελ πξφιεςε, ηνλ 

κεηξηαζκφ ή ηελ εμάιεηςε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ, εθφζνλ εκθαληζηνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1.  Δπηπηώζεηο ζηα ύδαηα 

Ζ θχξηα επίπησζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ είλαη ε επηβάξπλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα 

κε ηελ άληιεζε ησλ απαξαίηεησλ πνζνηήησλ λεξνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ χδξεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη, κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε 

πδξνγεψηξεζεο, εθηέιεζε δνθηκαζηηθήο άληιεζεο θαηάιιειεο δηάξθεηαο γηα ηε ζσζηή αμηνπνίεζε 

ηνπ πδξνθφξνπ, θαζψο θαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ απφ εμσηεξηθή ξχπαλζε. 

Καηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δελ πξνθχπηεη αμηφινγε 

απαίηεζε ζε λεξφ ή ελέξγεηα. ηηο ζέζεηο αλφξπμεο δελ πξνθαιείηαη πεξηβαιινληηθή πίεζε φζνλ 

αθνξά ζηνπο πθηζηάκελνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο, θαη ζεκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ δπλακηθνχ ηνπο γηα ηελ αλφξπμε θαη θαηαζθεπή ηεο γεψηξεζεο. πγθεθξηκέλα, θαηά 

ηε θάζε ηεο δηάηξεζεο, απαηηείηαη πνζφηεηα λεξνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 3m
3
/h θαη είηε 

κεηαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ην ζπλεξγείν, είηε αληιείηαη απφ θάπνηα γεηηνληθή 

πδξνιεςία, κεηά απφ ππφδεημε ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο, ρσξίο λα πξνθαιεί κείσζε ησλ πδάηηλσλ 

απνζεκάησλ.  

ηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ην έξγν δελ πθίζηαηαη ξνή επηθαλεηαθψλ πδάησλ, νπφηε δελ 

αλακέλεηαη λα κεηαβιεζνχλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή. Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν δελ 

πξφθεηηαη λα επεξεαζηεί ιφγσ ηνπ εχξνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία δελ πξνθαιεί 

αμηνζεκείσηεο παξεκβάζεηο. 

2.  Δπηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα 

Καηά ηε δηάξθεηα αλφξπμεο θαη θαηαζθεπήο ησλ γεσηξήζεσλ, αλακέλεηαη εθπνκπή  

αεξνιπκάησλ ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ 

κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηνπηθφ ραξαθηήξα ησλ εθηεινχκελσλ 

έξγσλ ζε ηδηαηηέξσο ζηελφ ρσξηθφ πιαίζην, ηελ κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ αλφξπμε ηεο 

γεψηξεζεο, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο έσο ηέζζεξηο εκέξεο, θαη ηνλ εμαηξεηηθά κηθξφ αξηζκφ 

απαζρνινχκελσλ κεραλεκάησλ (έλα ρσκαηνπξγηθφ κεράλεκα γηα ηελ θάζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

ζέζεο εγθαηάζηαζεο θαη έλα πδξνγεσηξχπαλν γηα ηελ αλφξπμε ηεο πδξνγεψηξεζεο), ζα πξνθχςεη 

πνιχ κηθξή θαη βξαρπρξφληα επηβάξπλζε απφ αέξηνπο ξχπνπο.  

Καηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, ηελ αλφξπμε ησλ πδξνγεσηξήζεσλ θαη απφ 

ηελ θίλεζε ησλ ηξνρνθφξσλ κεραλεκάησλ παξάγεηαη ζθόλε. Οη ιεηηνπξγίεο φκσο απηέο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ηφζν ηνπηθά φζν θαη ρξνληθά, κε απνηέιεζκα νη επηπηψζεηο ζην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ λα κελ ζεσξνχληαη ππνινγίζηκεο. 

2.  ηεξεά απόβιεηα 

Σα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γεψηξεζεο (πνιηφο θπθινθνξίαο) 

πεξηνξίδνληαη ζε κηθξά δνρεία (έσο 60 Kgr) θαη θαηαλαιψλνληαη εμ’ νινθιήξνπ ζην ζηάδην ηεο 

δηάηξεζεο. Σα πιηθά θαηαζθεπήο θαη πιήξσζεο ησλ γεσηξήζεσλ ηνπνζεηνχληαη εμνινθιήξνπ 

εληφο ηεο πδξνγεψηξεζεο, ελψ ηπρφλ πιενλάδνληα πιηθά (άρξεζηα πιηθά ή ζηεξεά απφβιεηα) είλαη 

κηθξνχ βάξνπο θαη απνκαθξχλνληαη εχθνια απφ ην ίδην ζπλεξγείν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ 

γεψηξεζε. Δπηπιένλ, ηα παξαπξντφληα ηεο δηαδηθαζίαο αλφξπμεο πνπ ζα παξαρζνχλ γηα θάζε 

γεψηξεζε δελ ππεξβαίλνπλ ηα 30 m
3
 θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη λα αιινηψζνπλ ηελ 

θπζηνγλσκία ηεο παξαθείκελεο ζην έξγν πεξηνρήο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ 
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κνξθνινγηθνχ αλάγιπθνπ ζηηο ζέζεηο απηέο, ζηελ απφζεζε κεγάινπ φγθνπ εθζθαθψλ, ζηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θιπ. 

3.  Τγξά απόβιεηα 

Καηά ηελ αλφξπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πδξνγεσηξήζεσλ δελ πξνθαιείηαη παξαγσγή 

ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη δελ πξνθαινχληαη αιιαγέο ζην θαζεζηψο απνξξνήο 

ηεο πεξηνρήο. Οη κνλαδηθέο πδάηηλεο εθξνέο αθνξνχλ ζηελ εμφξπμε θαη απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ 

ηεο δηάηξεζεο ηνπ ππεδάθνπο, πνπ δελ είλαη ηνμηθέο θαη δελ έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζην 

πεξηβάιινλ.  

4.  Θόξπβνο θαη δνλήζεηο 

Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ γεσηξεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο αιιά θαη απφ ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ απφ θαη 

πξνο ηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ηεο γεψηξεζεο, αλακέλεηαη λα ππάξμεη αχμεζε ζηελ ππάξρνπζα 

ζηάζκε ζνξχβνπ, ε νπνία φκσο πεξηνξίδεηαη ρξνληθά κφλν ζηελ νιηγνήκεξε δηάξθεηα θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ.  

5.  Φπζηθό πεξηβάιινλ 

ε γεληθέο γξακκέο, δελ πξνθαιείηαη θακηά επίπησζε ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα θαηά ηε 

δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ πξνηεηλφκελε γεψηξεζε Ρσκαλφο 3, πξφθεηηαη γηα έλα 

ζεκεηαθφ έξγν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 200m
2
, έλα ηκήκα κφλν ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη  εληφο ηεο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο θαη κάιηζηα πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εκβαδφ ηεο. πλεπψο 

ε επέκβαζε εληφο απηήο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη αληίζηνηρα νη επηπηψζεηο ζηνπο ηχπνπο θαη ζην 

βαζκφ δηαηήξεζεο ή ζηελ εμάπισζε ησλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ζηα είδε ρισξίδαο δελ αλακέλνληαη 

ζεκαληηθέο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ παλίδα, αλακέλνληαη κνλάρα παξνδηθέο επηπηψζεηο θαηά ηε θάζε 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαζψο ν ζφξπβνο, ε αλζξψπηλε παξνπζία  θαη ε ζθφλε ζα εθηνπίζνπλ 

νξηζκέλα είδε παλίδαο. Απηέο νη αηηίεο φριεζεο έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα (πεξίπνπ 2-3 εκέξεο) 

θαη κηθξή εκβέιεηα θαη δελ επεξεάδνπλ κφληκα ηα είδε ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο, ελψ παχνπλ λα 

πθίζηαληαη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ 

ελδηαηηεκάησλ πνπ θηινμελνχλ απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο δελ απεηιείηαη, ηφζν θαηά ηε θάζε 

θαηαζθεπήο φζν θαη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη ζπλεπψο δελ πξνβιέπνληαη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο σο πξνο ηνπο πιεζπζκνχο θαη ηε δψλε εμάπισζεο ηεο παλίδαο. 

Δπνκέλσο, δελ πξνβιέπεηαη λα πξνθιεζεί θαζπζηέξεζε ή δηαθνπή ζηελ πξφνδν επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ δηαηήξεζεο ηεο νηθείαο πεξηνρήο NATURA 2000, νχηε λα δηαηαξαρζεί ε αθεξαηφηεηά 

ηεο σο πξνο ηα πξνζηαηεπφκελα είδε θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ 

NATURA 2000. 

 

Πξνηεηλόκελα κέηξα αληηκεηώπηζεο πηζαλώλ επηπηώζεσλ 

Γηα ηελ εμάιεηςε ή ηελ κείσζε ζε απνδεθηά επίπεδα ησλ δπζκελψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νξζέο πξαθηηθέο πινπνίεζεο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη φιεο νη πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο πνπ ζα 

ζπλνδεχνπλ ηελ απφθαζε αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε  

πξνβιέπνληαη λα εθαξκνζηνχλ εηδηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αθεξαηφηεηα ηεο πεξηνρήο 

GR2320007 ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 θαη ε δηαηήξεζε ησλ πξνζηαηεπκέλσλ εηδψλ ηχπσλ 

νηθνηφπσλ, ρισξίδαο θαη παλίδαο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηα ηα αθφινπζα: 

 Ζ ηήξεζε νξζψλ εξγνηαμηαθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηε πξνζηαζία 

θαη αλάδεημε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απηψλ.  

 Ζ νξηνζέηεζε ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ ψζηε λα απνθεπρζεί ε άζθνπε θαηαζηξνθή 

βιάζηεζεο πέξαλ ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ θαη νη επεκβάζεηο ζην ηνπίν λα πεξηνξηζηνχλ 

ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο.   

 Ζ απνθπγή θαηλνκέλσλ απνζηαζεξνπνίεζεο ησλ πξαλψλ θαη απφπιπζεο εδαθψλ κε 

εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο  
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 Μέηξα ππξαζθάιεηαο γηα ηελ απνηξνπή θαη ην πεξηνξηζκφ εμάπισζεο ππξθαγηάο 

 πγθέληξσζε θαη θχιαμε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ άρξεζησλ πιηθψλ κε ελδεδεηγκέλν 

ηξφπν κέρξη ηελ απφξξηςε ηνπο. 

 Άκεζε απνθαηάζηαζε πηζαλψλ θζνξψλ ζην έξγν ή δεκηψλ. 

 

πκπεξαζκαηηθά,  

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ είλαη ζεκαληηθέο ψζηε λα κελ 

πιεξνχληαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα ή λα ζπλεγνξνχλ ζηελ απφξξηςε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. Με ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ πδξνγεσηξήζεσλ πξφθεηηαη λα 

εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη παξάιιεια ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο χδξεπζεο ζα αλαβαζκίζεη ηε δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ θαη ζα ζπληειέζεη ζεηηθά 

ζηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ.  

Μεηά ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηε ζχλδεζε ησλ λέσλ γεσηξήζεσλ κε ην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ 

Γήκνπ, είλαη απαξαίηεηε ε Πεξηβαιινληηθή Παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ κε θαηάξηηζε 

πξνγξάκκαηνο ηαθηηθψλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε πξφβιεςε πηζαλήο πηψζεο 

ή ππνβάζκηζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα.  

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, γλσκνδνηεί ζεηηθά επί ηεο 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, γηα ηελ έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ: 

«Τδξεπηηθέο παξαγσγηθέο γεσηξήζεηο ζηηο πεξηνρέο α) Κξήλε 1, β) Κξήλε 2, γ) Άλσ 

Καιιηζέα, δ) αξαβάιη, ε) Ρσκαλόο 1, ζη) Ρσκαλόο 2, δ) Ρσκαλόο 3 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηεο 

ΓΔΤΑ Παηξώλ, Π.Δ. Αραΐαο». 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο                                           Σα  πκκεηέρνληα Μέιε 
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