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ΠΑΤΡΑ, 20/12/2019
Α.Π.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/386087/25
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
& Αμερικής, 26441, Πάτρα
e-mail: periv.energy@pde.gov.gr
Πληροφορίες: Σωτηρία Μπανιά
Τηλέφωνο:: 2613-613.526
e-mail: s.bania@pde.gov.gr

Προς: 1. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής
Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
grampexo@4863.syzefxis.gov.gr
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπ’ όψιν κ. Α. Σταματοπούλου - Τηλ.
2610.461369 εσωτ.133
stamatopoulou@4863.syzefxis.gov.gr
Κοιν.:

Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Για ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων του Λατομείου Βιομηχανικών Ορυκτών (Αργιλορυχείου), έκτασης
36.675,75 τ.μ., της εταιρείας «Παναγιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ» στη θέση «θέση
«ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ» και «ΑΜΠΕΛΙ ή ΨΩΜΑ» ΤΚ Κάμπου & ΤΚ Εφύρας, Δ. Ήλιδας, ΠΕ Ηλείας
(ΠΕΤ 1906111727)

Σχετ.:

1. H υπ’ αρ. πρωτ. 155720/19.07.2019 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ.
Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
2. Η υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/220918/953/22.07.2019 ανακοίνωσή μας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/233116/4100/26-11-2019 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/νσης
Πε.Χω.Σχ. της ΠΔΕ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:
α) την υπ’ αρ. 30/2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας

i

ΑΔΑ: 6ΠΒΘ7Λ6-301

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Φορέα Έργου:
«Παναγιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ», Δουνέικα Ηλείας
Υπ’ όψιν κ. Ιωάννη Κουρτάκη - Τηλ.26220 27374, 27375 κιν. 6973333091
lab@panagiotopoulos.gr
Μελετητή Έργου:
κ. Αγγελική Μεϊντάνη, Τηλ. 6937009428, Φαξ 22940 91090
ameidani@otenet.gr
Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
dse-dason@apd-depin.gov.gr
Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. – Δ/νση Δασών Ηλείας
ddilia@4943.syzefxis.gov.gr
Δασαρχείο Αμαλιάδας
dasamal@4941.syzefxis.gov.gr
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας
efahle@culture.gr
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
ynmtedepni@culture.gr
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής
gdosy_gram@mod.mil.gr
Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
ydat@apd-depin.gov.gr
Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργεια & Φυσικών Πόρων
dvefp@pde.gov.gr
Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας
da@ilia.pde.gov.gr
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηλείας (για ΠΕΧΩΠ)
daok@ilia.pde.gov.gr
Δήμο Ήλιδας
gram.dhm.ilidas@gmail.com
Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
dpxs@pde.gov.gr
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 12/11/2019

ΑΠΟ ΤΟ 7

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
έγκριση περιβαλλοντικών όρων του Λατομείου Βιομηχανικών Ορυκτών
(Αργιλορυχείου), έκτασης 36.675,75 τ.μ., της εταιρείας «Παναγιωτόπουλος
Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ» στη θέση «θέση «ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ» και «ΑΜΠΕΛΙ ή
ΨΩΜΑ» ΤΚ Κάμπου & ΤΚ Εφύρας, Δ. Ήλιδας, ΠΕ Ηλείας (ΠΕΤ
1906111727

30/2019

Στην Πάτρα σήμερα Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών
Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 146/3-10-2019
(ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση (5η) στο Κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (επί της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 &
Αμερικής) ύστερα από την υπ’ αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/377816/13/13.12.2019 πρόσκληση του Προέδρου της,
η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών ευρέθησαν παρόντα εννέα (09) και ονομαστικά οι κ.κ.:
Παρόντα Μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
Μαρία Μπίλια, Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
Αθανάσιος Μαυρομμάτης, Αναπληρωματικό Μέλος
Παναγιώτης Μπράμος, Αναπληρωματικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγιομυριαννάκη, Αναπληρωματικό Μέλος
Νικόλαος Μωραΐτης, Τακτικό Μέλος
Κωνσταντίνος Κούστας, Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Λυκούργος Σταματελάτος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ και Ζώης Σπηλιόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος της
ίδιας Δ/νσης. Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχαν για το 1ο θέμα ο κ. Κων/νος Παναγιωτόπουλος (φορέας
έργου), για το 2ο θέμα η κα Καλλιόπη Γκιούσα και ο κ. Αργύριος Σιορίκης (φορέας έργου) και για το 5ο
θέμα ο Αντιδήμαρχος Δήμου Πατρέων κ. Χρήστος Κορδάς.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κα. Σωτηρία Μπανιά, κλάδου ΠΕ Διοικ. – Οικ. με Α’
βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 328141/4519/06.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΗΖ7Λ6-ΖΤΩ) Απόφαση
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
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Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη
απόφασης το
1ο
θέμα
της
ημερήσιας
διάταξης,
σύμφωνα
με
την
υπ’
αριθμ.
πρωτ.
ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/377847/14/13.12.2019 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

οικ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α. Γενικά
Η μελέτη αφορά στις επιπτώσεις από τη λειτουργία λατομείου αργίλου, εταιρείας Παναγιωτόπουλος
Κεραμοτουβλοποία ΑΒΕΕ, στη θέση «ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ» και «ΑΜΠΕΛΙ» ή «ΨΩΜΑ» Τ.Κ. Κάμπου και Τ.Κ.
Εφύρας, Δήμου Ήλιδας, Π.Ε. Ηλείας. Η δραστηριότητα βρίσκεται σε ιδιωτική αγροτική έκταση εμβαδού
36.675,75 τμ. πλην μικρού τμήματος 3.193,00 τμ που περικλείεται από αυτή και είναι δημόσια δασική.
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να προμηθεύει το εξορυσσόμενο υλικό στη μονάδα κεραμοτουβλοποιΐας
της εκμεταλλεύτριας εταιρείας, που βρίσκεται στην ΤΚ Δουνεΐκων Δ. Ήλιδας ΠΕ Ηλείας.
Η εν θέματι δραστηριότητα χωροθετείται μεταξύ των οικισμών Κάμπος, Εφύρα, Πίριο και Ωραία του
Δ. Ήλιδας. Ανατολικά αυτής, σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ, διέρχεται ο ποταμός Πηνειακός Λάδωνας, και
Βορειοδυτικά αυτής, σε ίδια περίπου απόσταση, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Πηνειού. Η προς εκμετάλλευση
έκταση βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών και εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.
Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) και
συγκεκριμένα στο υδατικό σύστημα της λεκάνης απορροής Πείρου Βέργα Πηνειού (EL0228). Όσον αφορά
στα υπόγεια υδατικά συστήματα η περιοχή μελέτης φέρεται να ανήκει στο ΥΣ EL0200060 – Σύστημα Πηνειού,
το οποίο σύμφωνα με 1ο αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών βρίσκεται σε καλή
ποσοτική και ποιοτική κατάσταση.
Β. Προτεινόμενο έργο
Η προτεινόμενη μέθοδος εκμετάλλευσης είναι αυτή των ορθών διαδοχικών κλειστών βαθμίδων, πλην
της ανώτερης ανοικτής μικρής βαθμίδας. Προβλέπονται 8 βαθμίδες εξόρυξης, μέγιστού ύψους 5μ. και
κλίσεως έως 45ο. Η γενική σειρά ανάπτυξης και προχώρησης θα είναι από πάνω προς τα κάτω, μεταξύ των
απόλυτων υψομέτρων Υ+125 και Υ+85. Η γενική διεύθυνση των μετώπων θα είναι Β.ΒΑ. – Νότια και Δ.ΝΔ.
και η γενική κατεύθυνση προχώρησης αυτών προς τα Α.ΝΑ. και Ν.ΝΔ.. Επίσης θα υπάρχει και περιμετρική
ζώνη 8μ., για την ασφάλεια και προστασία της επιφάνειας.
Η προτεινόμενη μέθοδος εξόρυξης είναι χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών, αλλά με χρήση μόνο
μηχανικών μέσων, δηλαδή με χρήση ερπυστριοφόρου εκσκαφέα και προωθητή γαιών. Η προώθηση του
εξορυγμένου υλικού θα γίνεται προς τα άκρα του δαπέδου της τελικής βαθμίδας, όπου θα εκφορτώνεται στα
αυτοκίνητα εξωτερικής μεταφοράς. Δε θα γίνεται καμία επί τόπου επεξεργασία του εξορυσσόμενου υλικού,
αλλά αυτό θα μεταφέρεται στο εργοστάσιο της εκμεταλλεύτριας εταιρείας.
Παράλληλα και προκαταρκτικά της εξόρυξης αργίλου θα γίνονται εργασίες αποκάλυψης –
απομάκρυνσης του υπερκείμενου του υλικού, μέσου πάχος 0,50μ. – 2,00μ. Τα υπερκείμενα αυτά στείρα
υλικά της εκμετάλλευσης θα συγκεντρώνονται σε προσωρινούς σωρούς, εντός του μεταλλευτικού χώρου,
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρου.
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Η ετήσια παραγωγή του λατομείου θα είναι της τάξεως των 40.000 - 50.000 τόνων και τα απολήψιμα
αποθέματα υπολογίζονται να είναι της τάξεως των 790.431 τόνων. Η χρονική διάρκεια της εκμετάλλευσης
εκτιμάται στα 15 χρόνια. Ο κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την
εκμετάλλευση και αποκατάσταση του μελετούμενου χώρου θα είναι συνολικής ισχύος 2.692 ΗΡ. Για την
εξυπηρέτηση του λατομικού χώρου προβλέπεται μια βοηθητική εγκατάσταση κινητού οικίσκου. Η πρόσβαση
στον προς εκμετάλλευση χώρο θα πραγματοποιείται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής.
Γ. Επισημάνσεις
 Η αρ. πρωτ. 12965/20-06-2019 χρήση γης του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης Δ. Ήλιδας.
 Η αρ. πρωτ. 182353/21-08-2019 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Ηλείας.
 Η αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/5822/472/25-01-2019 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Επιθεώρησης
Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ.
 Η αρ. πρωτ. 229975/23-10-2019 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων ΑΔΠΔΕΙ.
 Το αρ. πρωτ. 224234/17937/06-09-2019 έγγραφο της ΠΕΧΩΠ σύμφωνα με το οποίο η περιοχή δεν
ανήκει σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.
 Η αρ. πρωτ. 226483/180/19-09-2019 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών
Πόρων της Π.Δ.Ε.
 Η αρ. πρωτ. 194247/05-09-2019 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της
ΑΔΠΔΕΙ.
 Η αρ. πρωτ. 409758/292843/4274/30-07-2019 σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.
 Η αρ. πρωτ. 403338/42258/4875/01-08-2019 σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων &
Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.
 Η αρ. πρωτ. Φ.901/755/266982/03-10-2019 σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης.

Δ. Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι
 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα που αναφέρονται στον
Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) (ΦΕΚ 1227 Β’/2011).
 Να τηρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
 Να δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας περιμετρικά του λατομικού χώρου για τη μείωση του
αισθητικού αποτελέσματος.
 Να οριοθετηθεί άμεσα ο χώρος επέμβασης με τεχνητά και μόνιμα ορόσημα και να ληφθούν μέτρα για να
αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη είσοδος του κοινού, η ανεξέλεγκτη απόθεση υλικών και για προστασία των
φυτεύσεων.
 Η εκμετάλλευση να είναι επιφανειακή µε την μέθοδο των ορθών βαθμίδων από πάνω προς τα κάτω µε
χρήση συμβατικού εξοπλισμού χωματουργικών έργων. Για την εκσκαφή και φόρτωση υλικών να
χρησιμοποιηθούν εκσκαφείς και φορτωτές και για τη μεταφορά και απόθεση των εξορυγμένων υλικών
χωματουργικά μηχανήματα, µε τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό.
 Περιμετρικά της εξορυκτικής δραστηριότητας, να τηρείται ζώνη πλάτους τουλάχιστον 8μ. από τα όρια
του λατομικού χώρου, για την ασφάλεια και προστασία της επιφάνειας και των γύρω ιδιοκτησιών. Στην
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περίπτωση που, κατά την εξέλιξη της δραστηριότητας, διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται δυσμενείς
επιπτώσεις στην περιοχή (π.χ. ρωγμές, καθιζήσεις, κατολισθήσεις), να ληφθούν άμεσα από τον φορέα του
έργου πρόσθετα μέτρα ασφάλειας (διακοπή εργασιών, απομόνωση περιοχής, απομάκρυνση του
προσωπικού, έναρξη μετρήσεων με κλισιόμετρα, κ.λπ.), και να ειδοποιηθεί η αρμόδια Επιθεώρηση
Μεταλλείων.
Να γίνεται σωστή διαχείριση των ομβρίων υδάτων, τα οποία θα πρέπει να παροχετεύονται ικανοποιητικά
προκειμένου να μην προκληθούν καταστάσεις που ευνοούν την αποσάθρωση και διάβρωση των
επιφανειακών σχηματισμών.
Να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις του άρθρου 4 και 5 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076 Β’/259-09) όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής δραστηριότητας.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του εμπορεύσιμου υλικού να μη
διέρχονται όσο αυτό είναι δυνατόν από κατοικημένες περιοχές.
Τον πρώτο μήνα κάθε έτους να κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία τοπογραφικό διάγραμμα 1:1.000 στο
οποίο να φαίνεται τόσο η πορεία της εκμετάλλευσης όσο και αυτή της αποκατάστασης.
Για τον περιορισμό της σκόνης, για το έργο επιβάλλεται:
α) Κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς αδρανών υλικών.
β) Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων ειδικά σε περιόδους με ισχυρούς ανέμους.
γ) Η εναπόθεση των υλικών να γίνεται με το ελάχιστο δυνατό ύψος για την αποφυγή δημιουργίας
τεράστιων όγκων.

 Να πραγματοποιείται σταδιακή αποκατάσταση των βαθμίδων εκμετάλλευσης, παράλληλα με την
προχώρηση των εξορυκτικών εργασιών.
 Η αποκατάσταση να γίνει με επένδυση με φυτική γη και φύτευση με είδη που ευδοκιμούν στην περιοχή
για την βελτίωση της αισθητικής του τοπίου και την προστασία του εδάφους από την διάβρωση.
 Η δραστηριότητα έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992/Β/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012
(Α 24) όπως ισχύει» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων.
Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και
προϋποθέσεις.
..................................................................................
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας
υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α’/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως
ισχύουν σήμερα
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2) Την υπ’ αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β’/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει
3) την υπ’ αρ. 144/3-10-2019 (ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί
σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4) Την υπ’ αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
6) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α’/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
7) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β’/45/15.01.2014)
8) H υπ’ αρ. πρωτ. 155720/19.07.2019 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας &
Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
9) Η υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/220918/953/22.07.2019 ανακοίνωσή μας
10) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
11) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων του Λατομείου Βιομηχανικών Ορυκτών (Αργιλορυχείου), έκτασης 36.675,75 τ.μ.,
της εταιρείας «Παναγιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ» στη θέση «θέση «ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ» και
«ΑΜΠΕΛΙ ή ΨΩΜΑ» ΤΚ Κάμπου & ΤΚ Εφύρας, Δ. Ήλιδας, ΠΕ Ηλείας (ΠΕΤ 1906111727).
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αιτ/νίας της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής
Ελλάδας», κ. Νικόλαος Μωραΐτης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 30/2019
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν
πρακτικό.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
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