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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα την 2α Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών
Αθηνών 28 - 1ος όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής), συνεδρίασε η
Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως
συγκροτήθηκε με τις υπ. αριθ. 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 173639/1308/26-6-2013 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην
συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος &
Υποδομών
2. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Γαρουφαλής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Μπουχάγιερ Αριστείδης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Σταυρόπουλος Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
8. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Λύχρος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, Στυλιανή Καραμολέγκου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως
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ορίστηκε με την αριθμ. Πρωτ.: οικ. 134186/1854/22-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτησης και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης
ΘΕΜΑ 2
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την
εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και των συνοδών αυτού έργων, της εταιρείας
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» σε έκταση 192.905,35 τ.μ., στη θέση «Μαύρα Βουνά», Δ.Δ. Αράξου,
Δήμου Δυτ. Αχαΐας, Π.Ε. Αχαΐας.
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 154991/1200/7-6-2013 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της
Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :
«Η κατατιθέμενη μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του
Ν.4030/2011 προκειμένου να αποκατασταθεί ο Λατομικός Χώρος (Λ.Χ.) των 192,2 στρεμμάτων έως
την 31-12-2014, στον οποίο η ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. από το 1992 εκμεταλλεύεται για την παραγωγή
αδρανών υλικών, έχοντας δικαίωμα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης.
Η σκοπιμότητά της συνίσταται στην αποκατάσταση, στο μέτρο του εφικτού, του Λ.Χ. των
192,2, στρεμμάτων, ο οποίος έχει υποστεί τις επιπτώσεις της εκμετάλλευσης, κυρίως στο ανάγλυφό
του. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με εξόρυξη κατά θέσεις για τη διαμόρφωση των βαθμίδων, με
επιχωμάτωση και διάστρωση με στείρο υλικό όπου αυτό είναι αναγκαίο και τέλος με διάστρωση
φυτικής γης στην επιφάνεια των βαθμίδων και δενδροφύτευση καθώς και στην πλατεία η οποία θα
διαμορφωθεί στο +10 υψόμετρο.
Τα λατομεία Αράξου ευρίσκονται εντός λατομικής περιοχής στη θέση Μαύρα Βουνά Αράξου,
που καθορίσθηκε με την υπ' αριθ. Α39417/2-12-1985 (ΦΕΚ Β 818/85) απόφαση του τότε Νομάρχη
Αχαίας (Β' 818), όπως αυτή τροποποιήθηκε, ως προς τα όρια της λατομικής περιοχής, με την υπ΄
αριθ. Φ.27/1516/4-6-1992 απόφαση του ιδίου Νομάρχη (Β' 493), με σκοπό –όπως ορίζεται σε
αυτήν-την προστασία των γειτονικών υγροβιότοπων, της λιμνοθάλασσας και της υγροπανίδας εν
γένει (βιότοποι Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ).
Με βάση τον παραπάνω καθορισμό, οι εταιρίες «Lafarge BETON ΑΕΒΕ», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε» και «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε» εγκαταστάθηκαν, η κάθε μια σε δικό της λατομικό χώρο,
μέσα στα περιορισθέντα όρια της Λατομικής Περιοχής.
Η λατομική έκταση, όπως αναφέρεται στην ως άνω Α39417/2-12-1985 νομαρχιακή απόφαση
και στην υπ΄ αριθ. 2950/13-9-1994 απόφαση της Διευθύνσεως Δασών Αχαΐας, είναι ιδιωτική δασική.
Εξ άλλου, η έκταση του λατομείων εμπίπτει στα όρια της ευρύτερης περιοχής της KYA ΥΑΝΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΑΑΝ-ΥΕΝ 12365/17.3.2009 (ΦΕΚ Δ' 159/29.4.2009) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων,
υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου του δάσους Στροφυλιάς και της
ευρύτερης περιοχής της (Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας) ως ''Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-
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Στροφυλιάς'', σύμφωνα με την οποία (άρθρο 3 παραγρ. Δ) μετά την 31-12-2010, ο χώρος της
λατομικής περιοχής Αράξου, μεταπίπτει στην αυστηρή ζώνη προστασίας Α, αντί της ζώνης
προστασίας ΒΑ. Κατόπιν τούτου, οι λατομικές εργασίες μετά την ημερομηνία αυτή δεν επιτρέπονται.
Όλες οι προαναφερθείσες εταιρείες προσέβαλαν την πιο πάνω απόφαση στο ΣτΕ ως πολλαπλώς
παράνομη και αντιπεριβαλλοντική.
Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα εξόρυξης της Λατομικής Περιοχής Αράξου και από τις τρεις
εταιρείες ανέρχεται σε δυόμιση εκατομμύρια (2.500.000) κυβικά μέτρα το χρόνο, από τα οποία
καλύπτεται και μεγάλο μέρος των αναγκών της περιοχής. Το υπόλοιπο των αναγκών καλύπτεται
κυρίως από, εν πολλοίς, μη ελεγχόμενες αμμοληψίες ποταμών με τις εντεύθεν αυτονόητες δυσμενείς
περιβαλλοντικές αλλά και οικονομικές συνέπειες.
Παρά τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία 25 χρόνια, δεν έγινε δυνατή η εξεύρεση
χώρων για τον καθορισμό και άλλων Λατομικών Περιοχών στο Νομό, κάποιες δε που καθορίσθηκαν
(Χαλανδρίτσα, Μίραλι, Σανταμέρι) αποδείχθηκαν ακατάλληλες λόγω κακής ποιότητας του
πετρώματος, και γειτνίασης με Αρχαιολογικούς Χώρους.
Ο Νομάρχης Αχαΐας βασιζόμενος σε λεπτομερέστατη Έκθεση της κατ' άρθρο 3 του Ν.
1428/84

Επιτροπής

Καθορισμού

Λατομικών

Περιοχών,

με

την

υπ'

αριθ.

πρωτ.

ΔΑ.Φ25/οικ1/2.01.2008 απόφαση του απεφάσισε τον μη καθορισμό Λατομικών Περιοχών στο Νομό
Αχαΐας λόγω αδυναμίας εξεύρεσης κατάλληλης περιοχής που να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.
Η διακοπή της λειτουργίας της λατομικής περιοχής Αράξου, σε συνδυασμό με την έλλειψη
κατάλληλων πετρωμάτων για την παραγωγή αδρανών υλικών υψηλής ποιότητας στην ευρύτερη
περιοχή, έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, στην
κάλυψη των πολύ πιεστικών αναγκών του νομού Αχαΐας σε αδρανή υλικά και στην υλοποίηση των
σημαντικών έργων υποδομής που είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται να συνεχιστούν στην περιοχή.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και για να μην παραμείνει η περιοχή χωρίς
περιβαλλοντική αποκατάσταση βάσει της αιτιολογικής έκθεσης του Νόμου 4030/2011, έγινε σχετική
νομοθετική ρύθμιση [τροπολογία] που εισήχθη στο Νόμο "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης,
ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις" [άρθρο 53], με την οποία οι εκμεταλλευτές των
λατομείων αδρανών υλικών που δραστηριοποιούνταν εντός των ορίων του «Εθνικού

Πάρκου

Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς», οφείλουν να ολοκληρώσουν όλες τις εργασίες διαμόρφωσης του
αναγλύφου και αποκατάστασης - αναδάσωσης των λατομικών χώρων με την προϋπόθεση ότι
εξακολουθούν να έχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, μέχρι 31.12.2014.
Ο λατομικός χώρος δεν είναι ορατός από τους οικισμούς αυτούς παρά μόνο σε μικρό τμήμα
του από λίγα σπίτια του Αράξου. Επίσης δεν είναι ορατός από τις τουριστικές εγκαταστάσεις της
Καλογριάς, τις μονάδες ιχθυοτροφείων ή τα ευρήματα του αρχαίου τείχους Δυμαίων ούτε βέβαια θα
δημιουργηθεί καμία όχληση από σκόνη ή θόρυβο κατά την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης
αναγλύφου και αναδάσωσης - αποκατάστασης, μιας και αυτές θα είναι μικρής κλίμακας, ενώ μεταξύ
αυτών των δραστηριοτήτων παρεμβάλλονται διάφοροι λόφοι που κάνουν αθέατη την επέμβαση.
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Γενικά μπορεί να ειπωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή του λατομικού χώρου δεν προ-καλείται
καμία ιδιαίτερα δυσμενής επίπτωση από την προτεινόμενη δραστηριότητα διαμόρφωσης και
αποκατάστασης του χώρου, η δασοπονική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη και μόνο μικρή αγροτική
(γεωργική κυρίως) δραστηριότητα παρατηρείται.
Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση της
απόφασης περιβαλλοντικών όρων :
1. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και
αδειοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, ιδιαίτερα της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
2. Την άμεση εκ νέου οριοθέτηση της αδειοδοτημένη έκτασης με τεχνητά, μόνιμα και
ευδιάκριτα ορόσημα, κατά τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με την
αδειοδοτημένη έκταση.
3. Να ελέγχεται ανά 3μηνο από την Δασική Υπηρεσία και κλιμάκιο της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας η οριοθέτηση του λατοµικού χώρου που ορίζεται από τις συντεταγµένες των
εγκεκριμένων ΜΠΕ, και να αντικαθίστανται όσα από τα τεχνητά µόνιµα ορόσηµα έχουν τυχόν
καταστραφεί.
4. Η αποκατάσταση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί το συντοµότερο δυνατό και στην κατάλληλη
εποχή για το κάθε φυτευτικό είδος. Πριν από την αποκατάσταση σε κάθε θέση έρευνας να
προηγηθεί η διάστρωση των στείρων των εκσκαφών και ακολούθως να διαστρώνεται φυτική
γη ή αργιλικό υλικό καλής ποιότητας, πάχους τουλάχιστον 0,5 µέτρων.
5. Για την παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης του λατοµικού χώρου και την
πιστοποίηση της υλοποίησης των όρων της παρούσας απόφασης, ο φορέας του έργου
υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρίμηνο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:1.000, µε
λεπτοµερή αποτύπωση της εκάστοτε υφιστάµενης κατάστασης (πορείας διαµόρφωσης
βαθµίδων και φυτοκοµικών εργασιών) στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Αχαϊας, το Τµήµα
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Αχαϊας και στο ∆ασαρχείο
6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας.
7. Η πορεία της εκμετάλλευσης να είναι πάντα από πάνω προς τα κάτω. Κάθε επιφανειακή
εκσκαφή να γίνεται με βαθμίδες κατάλληλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών ώστε να
δημιουργείται η μικρότερη δυνατή αισθητική αλλοίωση του τοπίου και να διασφαλίζεται η
αποκατάστασή του κατά στάδια και στο σύνολο
8. Το ύψος και η γωνία του πρανούς της βαθμίδας να ακολουθεί τα προβλεπόμενα του
Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.), όπως ισχύει σήμερα.
Συγκεκριμένα η κλίση αποκοπής των πρανών στα εξορυγμένα σημεία να είναι εντός των
ορίων ευστάθειας. Ειδικότερα, οι λατομικές εργασίες να εκτελούνται σύμφωνα με την
εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη με ορθολογικό τρόπο σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης
και της τεχνικής ώστε

να αποφεύγεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος πέρα από το
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αναγκαίο μέτρο και να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη ή μείωση παντός είδους
δυσμενών περιβαλλοντικών καθώς και τυχόν επακόλουθων κινδύνων για την ανθρώπινη
υγεία.
9. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση εκρηκτικών και να λαμβάνονται όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Η χρήση εκρηκτικών να γίνεται βάσει εγκεκριμένου από τον
αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Κ.Μ.Λ.Ε. και
με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται στο μέτρο του δυνατού οι επιπτώσεις στον
περιβάλλοντα χώρο ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για
την προστασία της ζωής, του περιβάλλοντος καθώς και άλλων εγκαταστάσεων, κτισμάτων,
δικτύων κοινής ωφελείας κλπ. Να προτιμάται κατά το δυνατόν, η εξόρυξη με μηχανικά μέσα
(σφύρα).
10. Να τοποθετηθεί πυκνή και έντονη κατακόρυφη σήμανση σε πολλαπλές και καίριες θέσεις,
επισήμανσης κινδύνου χρήσης εκρηκτικών ή κατακρήμνισης υλικών.
11. Η διαχείριση των εξορυκτικών και λοιπών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις κατά τρόπο ώστε:
α) να μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία
β) να μη χρησιμοποιούνται μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον
γ) να μην προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές ούτε να επηρεάζεται αρνητικά το τοπίο
και οι τυχόν τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
δ)τον πρώτο μήνα κάθε έτους αρχής γενομένης από το 2014, να κατατίθεται στην αρμόδια
υπηρεσία τοπογραφικό διάγραμμα 1:1.000 στο οποίο να φαίνεται τόσο η πορεία της
εκμετάλλευσης όσο και αυτή της αποκατάστασης
ε) το προσωπικό να εφοδιαστεί και να φέρει προστατευτικά υποδήματα, κράνη και λοιπά
μέσα προστασίας, τα δε φορτηγά να έχουν κάλυμμα φορτίου.
στ) να γίνετα συχνή διαβροχή στους χώρους θραύσης υλικού και δικτύου κυκλοφορίας
οχημάτων για την αιωρούμενη σκόνη
ζ) να γίνει φύτευση δένδρων για αποκατάσταση του τοπίου, μετά την μόρφωση των πρανών
και εγκατάσταση δικτύου ποτίσματος για την ανάπτυξή τους.
12. Να τηρούνται επακριβώς τα αναφερόμενα στην Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων μέτρα και διαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος από τα
απόβλητα λειτουργίας της επιχείρησης

καθώς και όλοι

οι

προτεινόμενοι

περιβαλλοντικοί όροι που αναγράφονται στην κατατιθέμενη Μ.Π.Ε. που συνοδεύει
την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.
εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας,
έχοντας υπόψη:
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ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ6-Ω54
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Τις υπ. αριθμ 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής
των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
4. Το υπ’ αρ. 2773/60/16-1-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/Τμήμα
Γεν. Περβ/κών Θεμάτων
5.Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απόφαση 28/2013

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την
εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και των συνοδών αυτού έργων, της εταιρείας
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» σε έκταση 192.905,35 τ.μ., στη θέση «Μαύρα Βουνά», Δ.Δ. Αράξου, Δήμου Δυτ.
Αχαΐας, Π.Ε. Αχαΐας.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα

Υφαντής Νικόλαος

2. Πετρόπουλος Αθανάσιος
3. Γαρουφαλής Νικόλαος
4. Μπουχάγιερ Αριστείδης
5. Αχιλλεόπουλος Πέτρος
6. Σταυρόπουλος Χρήστος
7. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

8. Λύχρος Ιωάννης

Η Γραμματέας
Καραμολέγκου Στυλιανή
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