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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΔΓΚΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΡΓΑ
Δ ΚΔΡΚΤΡΑ, ΑΥΑΪΑ, ΑΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΗΛΔΙΑ
Με απνθάζεηο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΠεινπνλλήζνπΓπηηθήο
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πεξηβαιινληηθνί όξνη γηα ηα παξαθάησ έξγα:
 «Δπέθηαζε, ιεηηνπξγία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιαηνκηθνύ ρώξνπ
αδξαλώλ πιηθώλ, ζε ζπλνιηθή έθηαζε 342,517 ζηξεκκάησλ, ζηε ζέζε “Καθόηξαθνο”,
Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο, Π.Δ. Κέξθπξαο»
Αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ππάξρνληνο ιαηνκηθνύ ρώξνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη
ιεηηνπξγία ιαηνκείνπ αδξαλώλ πιηθώλ (εμόξπμε ιεπθνύ αζβεζηόιηζνπ) πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιηζηεί άκεζα ε πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ρώξνπ θαη
ε νξζνινγηθή ιεηηνπξγία. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε παξνύζα απόθαζε αθνξά κόλν ηελ
πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ έξγνπ θαη δελ απαιιάζζεη ηνλ ελδηαθεξόκελν από
ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνύ κε άιιεο άδεηεο-εγθξίζεηο, αλ από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία

θαη λνκνινγία πξνθύπηεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε, ελώ δελ ππνθαζηζηά ηηο
απαηηνύκελεο από ηε λνκνζεζία θαη λνκνινγία δηαδηθαζίεο, νύηε επέρεη ζέζε
λνκηκνπνίεζεο ηπρόλ παξάλνκσλ δηθαηνπξαμηώλ.
 «Δθζπγρξνληζκόο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θνηλόηεηαο Δξπκάλζεηαο
δπλακηθόηεηαο 2.031 ηζνδύλακνπ πιεζπζκνύ»
Σα επηκέξνπο ζηάδηα ηνπ εθζπγρξνληζκνύ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
πεξηιακβάλνπλ

εζράξσζε

αζηηθώλ

ιπκάησλ,

ζπγθξνηήκαηα

ππνδνρήο

βηνκεραληθώλ ιπκάησλ θαη βνζξνιπκάησλ, δεμακελή νκνγελνπνίεζεο ιπκάησλ, δύν
δεμακελέο απνληηξνπνίεζεο, δύν δεμακελέο ηερλνινγίαο κεκβξάλσλ, αληιηνζηάζην
αλαθπθινθνξίαο, εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκαηνιάζπεο θαη καηαλδξηθό θαλάιη
ρισξίσζεο. Σα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ζα δηαηίζεληαη γηα επηθαλεηαθή άξδεπζε ζε
δύν ηνπιάρηζηνλ μερσξηζηέο αξδεπόκελεο πεξηνρέο πνπ ζα ιακβάλεη ρώξα κε ηε
κέζνδν ζηάγδελ ζε δεληξνθπηεπκέλε έθηαζε 2.111 ηεη. κ. εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.
 «Αηνιηθόο ηαζκόο Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηζρύνο 2,4 MW θαη ησλ ζπλνδώλ
έξγσλ πξόζβαζεο θαη δηαζύλδεζεο απηνύ ζηε ζέζε Αθιάνπξαο (Πεπθάθη) ησλ Γ.Γ.
Πνύιεζξσλ θαη Πεγαδίνπ ηνπ Γήκνπ Λεσληδίνπ ηνπ Ννκνύ Αξθαδίαο»

Σν έξγν αλαθέξεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε Αηνιηθνύ Πάξθνπ Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο, απνηεινύκελνπ από ηξεηο αλεκνγελλήηξηεο ηζρύνο 800 KW εθάζηε. Σα
ζπλνδεπηηθά έξγα πξόζβαζεο θαη δηαζύλδεζεο πεξηιακβάλνπλ βειηίσζε θαη
δηαπιάηπλζε πθηζηάκελνπ δξόκνπ, δηάλνημε λέαο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ζπλνιηθνύ
κήθνπο 3.661,85 κ., εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ νηθίζθνπ ειέγρνπ, εθζθαθή
ζεκειίσλ θαη δηακόξθσζε πιαηεηώλ ζπλαξκνιόγεζεο γηα ηηο ηξεηο αλεκνγελλήηξηεο,
δηάλνημε θαλαιηώλ θαισδίσλ ηζρύνο θαη ειέγρνπ θαη ζην ππόγεην δίθηπν κεηαθνξάο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε απηόλνκνπο ππνζηαζκνύο αλύςσζεο ηάζεο
εληόο ησλ ππιώλσλ ησλ αλεκνγελλεηξηώλ.
 «Απνρέηεπζε θαη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δπλακηθόηεηνο 1.400 θαηνίθσλ
ζε ηζνδύλακν πιεζπζκό γηα ην Υεηκαδηό-όπη ηνπ Γήκνπ Πύξγνπ Ν. Ηιείαο»

Η πξάμε πξνβιέπεη θαηαζθεπή εζσηεξηθώλ δηθηύσλ θαη απαγσγώλ ζηνπο νηθηζκνύο
Υεηκαδηό θαη όπη, θαζώο θαη εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο κε βηνδίζθνπο πνπ ζα
πεξηιακβάλεη ηκήκαηα εζραξηζκνύ, δεμακελή πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο, δεμακελέο
αεξηζκνύ, ηδεκαηηθά δνρεία θαη δεμακελέο ιάζπεο θαη απνιύκαλζεο.

