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ΚΟΙΝ.:

1. Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ελευσίνας

Ε. Βενιζέλου 82, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200
2. Περιφέρεια Αττικής

Δ/νση Τεχνικών Έργων Δυτ. Αττικής

EΘV. Αντίστασης 80, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200
(με συν.)

ΘΕΜΑ: «Αυτοψία στην θέση «Βλύχα» Δήμου Μάνδρας

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμό πρωτ. (Δ/νσης Περιβάλλοντος Περ. Αττικής) 54154/2012
κοινοποίηση καταγγελίας σας προς την υπηρεσία μας , ...

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής η υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία στην θέση

«Βλύχα» Δήμου Μάνδρας σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων της εταιρείας

<<Ελληνικά Πετρέλαια». Για την θέση αυτή έχει εκδοθεί από την Δ/νση Πολεοδομίας &

Περιβάλλοντος πρώην Ν.Α.Δ.Α. η υπ' αριθμό πρωτ. 7895/2010 απόφαση έγκρισης

περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Δυτ. Αττικής που αφορά σε φωτoβoλταϊ~ό

σύστημα της ως άνω εταιρείας με εγκατεστημένη ισχύ 501,2 KW. Κατά τον έλεγχο

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων διαπιστώθηκε μη εφαρμογή όρων που έχουν σχέση

με φυτεύσεις και συντήρηση δέντρων. Κατόπιν κλήτευσης της εταιρείας υποβλήθηκαν εκ

μέρους της απόψεις προς την υπηρεσία μας στις οποίες αναφέρεται ότι η εταιρ~{α δεν
έχει ολοκληρωσει τις εργασίες στο σημείο και τοποθετεί το .πέρας αυτών. την

φθινοπωρινή περίοδο οπότε και οι καιρικές συνθήκες θα επιτρέπουν φύτευση φυτών.

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία μας θα επανέλθει με νεότερη αυτοψία εντός των

προσεχών μηνών προκειμένου να διαπιστώσει την εφαρμογή του συνόλου των

περιβαλλοντικών όρων.που έχουν τεθεί με, την προαναφερθείσα απόφαση έγκρισης

περιβαλλοντικών όρων.
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Σε ότι αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από ιδιώτες, ισχύος 50 KW

και 99 KW αντίστοιχα,για αυτούς δεν απαιτείταιπεριβαλλοντικήαδειοδότησησύμφωνα

με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3851), εφόσον βέβαια δεν γειτνιάζουν μεταξύ τους ή με

άλλο σταθμό A.ll.E. της ίδιας τεχνολογίας σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων.

Τέλος και όσον αφQρά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2 MW στην

θέση «Βλύχα» στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών

όρων χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκώνσταθμών. Στην

μελέτη θα πρέπεινα περιγράφονταιόλες οι εγκαταστάσειςφωτοβολταϊκώντης περιοχής

προκειμένουνα συνεκτιμηθούναπό την υπηρεσία.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δυτ. Αττικής στην οποία Koινoπoιείτα~ το παρόν

παρακαλείται για τον έλεγχο των καταγγελλομένων στο σημείο (1) της σχετικής

αναφορικά με το ρέμα Λούτσας.

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο Τμήμα Περιβάλλοντος Δυτ. Αττικής (Φ. κατ: 45/2012)

Συνημμένα

Η σχετική καταγγελία

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΚΡΙΒΕΣΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η προϊΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

.~.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΡΦΟΠΑΝΝΗ.",

ΠΕ ΔIΟIΚΗΤιΚΟΥ

Α. Παρασκευοπούλου

user
Highlight

user
Rectangle


	1
	1 001

