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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 3
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την
εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και των συνοδών αυτού έργων, της εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» σε έκταση 111.300,58 τ.μ., στη θέση «Μαύρα Βουνά»,
Δ.Δ. Αράξου, Δήμου Δυτ. Αχαΐας, Π.Ε. Αχαΐας,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 155000/1201/7-6-2013 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της
Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Η παραπάνω αναφερόμενη εταιρεία εκμεταλλευόταν λατομείο αδρανών υλικών μέχρι την
31/12/2010, σε ιδιωτική δικής της ιδιοκτησίας δασική έκταση, εμβαδού επιφανείας 39.334 m2 στη
θέση "ΜΑΥΡΑ ΒΟΥΝΑ" Τ.Κ. Αράξου, Δ.Ε. Λαρισσού, Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Π.Ε. Αχαΐας, με σκοπό
την εξόρυξη αδρανών υλικών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρ. ΔΒ 2493/21.9.94 Απόφαση του Νομάρχη
Αχαΐας περί χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης 20ετούς διάρκειας, με βάση με τις διατάξεις του Ν.
2115/93. Πλην όμως η λειτουργία του παρόντος λατομείου, όπως και των άλλων λατομείων
αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Αράξου διεκόπη βιαίως, κατά τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθ.
12365/29.4.2009 (ΦΕΚ 159/Δ/29.4.2009) περί «Χαρακτηρισμού των χερσαίων, υδάτινων και
θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης
περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου - Στροφυλιάς», την 31/12/2010.
Με το άρθρο 53 του Νόμου 4030/2011 επιτρέπεται η επαναλειτουργία των
λατομείων της περιοχής Αράξου, με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης
του αναγλύφου και την αποκατάσταση - αναδάσωση των λατομικών χώρων, με
προϋπόθεση την ισχύ των δικαιωμάτων εδαφοχρησίας και την υποβολή εντός 2μήνου,
σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Αναλυτικότερα αναφέρουμε ότι η παραπάνω έκταση των 39.334 m2 ευρίσκεται εντός της
λατομικής περιοχής Αράξου, επαρχίας Πατρών, συνολικής έκτασης 1.250 περίπου στρ., που έχει
καθορισθεί με την Απόφαση 39417/2.12.85 (ΦΕΚ 818/Β/31.12.85) του Νομάρχη Αχαΐας, όπως
διορθώθηκε με την Απόφαση Φ.27/1516/92 (ΦΕΚ 943/Β/92) του ιδίου. Στην εν λόγω λατομική
περιοχή λειτουργούσαν μέχρι την 31/12/2010 ακόμη δύο λατομεία αδρανών υλικών, άλλων
εταιρειών (ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε., LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.), σε θέσεις όμορες του παρόντος.
Εντός της λατομικής περιοχής και εντός του παρόντος ενιαίου λατομικού χώρου, σε θέση
όμορη του λειτουργούντος λατομείου (και όμορη του γειτονικού λατομείου της Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ, έχει
λατομευθεί από παλιά χώρος έκτασης 65 στρ. περίπου από άλλο εκ-μεταλλευτή, στον οποίο χώρο η
παρούσα εκμεταλλεύτρια εταιρεία, ιδιοκτήτρια πλέον του χώρου, προτίθεται να επεκτείνει τις
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εργασίες διαμόρφωσης του αναγλύφου και -ποκατάστασης - αναδάσωσης, με σκοπό την
περιβαλλοντική αναβάθμιση του χώρου. Επίσης σε μικρό τμήμα έκτασης 7 στρ. περίπου, όμορο του
λατομείου της εκμεταλλεύτριας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Α.Ε. και τμήματος του λατομείου της

LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε., η εταιρεία έχει αποκτήσει την ιδιοκτησία του και στο τμήμα αυτό επίσης
θα επεκταθούν οι εργασίες διαμόρφωσης αναγλύφου και αποκατάστασης - αναδάσωσης. Η
επιχειρούμενη δηλαδή επέμβαση για την διαμόρφωση του αναγλύφου και την αποκατάσταση αναδάσωση στον ενιαίο χώρο των 111 στρ. περίπου, ιδιοκτησίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. θα
συνδυασθεί με την επέμβαση για διαμόρφωση και αποκατάσταση των

δύο όμορων λατομικών

χώρων των άλλων εταιρειών, δηλαδή θα γίνει συνεκμετάλλευση - συνδιαμόρφωση των κοινών
πλευρών των ορίων τους, για την ορθότερη διαμόρφωση και εν συνεχεία αποκατάσταση των τριών
όμορων λατομικών χώρων. Προς τούτο υπάρχει και σχετική έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών
(επισυνάπτεται).
Σε μικρό τμήμα της λατομικής περιοχής και σε όμορη θέση στα Ακά του λατομείου της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε., σε χώρο ιδιοκτησίας της εταιρείας, είχαν γίνει επεμβάσεις και μικρές
εκσκαφές στο παρελθόν για τη διάνοιξη οδών προσπέλασης. Oι επεμβάσεις στους χώρους αυτούς
έχουν από χρόνια εγκαταλειφθεί, οι χώροι αυτοί έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους,
ενώ αμέσως με την έγκριση της παρούσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα γίνουν εργασίες
αναδάσωσης, ώστε να ολο-κληρωθεί η αποκατάσταση του χώρου, ως περιγράφεται σε επόμενα
κεφάλαια.
Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τη μέθοδο διαμόρφωσης που θα
εφαρμοσθεί και τους τρόπους παρέμβασης που προτείνονται, αναμένεται ότι θα υπάρξει η
μεγαλύτερη δυνατή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο λατομικός χώρος της παρούσας
επέμβασης, βρίσκεται εντός της θεσμοθετημένης λατομικής περιοχής Αράξου, και εντός της ζώνης
ΒΑ (Περιφερειακή ζώνη προστασίας) που περιγράφεται

στη ΚΥΑ 12365/29.4.2009 (ΦΕΚ

159/Δ/29.4.2009), που αφορά στον «Χαρακτηρισμό των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων
περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους
(Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας) ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου - Στροφυλιάς», όπου αναφέρεται (άρθ. 3, παρ.
Δ1) ότι η λατομική δραστηριότητα επιτρέπεται εντός της λατομικής περιοχής Αράξου, με σκοπό τις
εργασίες αποκατάστασης του αναγλύφου, καθώς και η χρήση των βοηθητικών εγκαταστάσεων για
τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα δε με τις τελευταίες ρυθμίσεις η περιοχή που περιγράφεται στην
παραπάνω ΚΥΑ και που προστατεύεται από τη Διεθνή σύμβαση Ramsar, έχει ενταχθεί στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 με τους κωδικούς GR2320011 (Ζ.Ε.Π. - υγροβιότοποι Καλογριάς,
Λάμιας και δάσος Στροφυλιάς) και GR2330007 (Τ.Κ.Σ. - πα-ράκτια θαλάσσια ζώνη από ακρωτήρι
Κυλλήνης έως Τούμπι - Καλογριάς).
Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι η προς διαμόρφωση περιοχή είναι μακριά από κατοικημένους
χώρους, δεν έχει κοντά καλλιεργήσιμες εκτάσεις ώστε να επιδράσουν βλα-πτικά επ' αυτών οι
εργασίες διαμόρφωσης του αναγλύφου και αναδάσωσης - αποκατάστασης του χώρου, δεν γειτνιάζει
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με περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, δεν παρεμποδίζει άλλες δραστηριότητες της περιοχής και
δεν προκαλεί ακουστική όχληση ή άλλες βλάβες στον περιβάλλοντα χώρο. Επιπλέον να σημειωθεί
ότι για τον χώρο των 111.300,58 m2 έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι με την ΚΥΑ υπ’ αρ. πρ.
168024/ 2274/06.06.2007/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.-ΥΠ.ΑΝ.-ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦ.-ΥΠ.ΠΟ, οι οποίοι
έχουν τηρηθεί εξ ολοκλήρου. Επίσης έχει εγκριθεί η Τεχνική Μελέτη εκμετάλλευσης για την ενιαία
έκταση των 111.300,58 m2 του λατομικού χώρου και έχει χορηγηθεί η έγκριση επέμβασης του άρθ.
57, του Ν. 998/79 για την ίδια έκταση, με την Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Αρ.
Πρωτ.: 2901/10.11.2008. Σε Παράρτημα εκτός κειμένου της μελέτης επισυνάπτονται οι παραπάνω
εγκρίσεις και άδειες.
Η κατατιθέμενη λοιπόν αποτελεί μελέτη των επιπτώσεων και της αποκατάστασης του
φυσικού περιβάλλοντος από την διαμόρφωση του αναγλύφου σε λατομείο αδρανών υλικών και τη
λειτουργία μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων αυτού, σε χώρο έκτασης 111,301 στρ. της
εκμεταλλεύτριας εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Η κατατιθέμενη ΜΠΕ Συντάχθηκε κατ' επιταγή του Ν. 4030/2011, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της ΚΥΑ 69269/5387/90 (Πίνακας 2), του Ν. 1650/86, όπως συμπληρώθηκε αυτός με
τον Ν.3010/2002 και υποβάλλεται στην Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ για την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του Ν. 1650/86.
Η μέθοδος εκμετάλλευσης που επιλέγεται είναι η κλασσική, δηλαδή των ορθών βαθμίδων με
χρήση εκρηκτικών υλών, όπου η μορφή της εκσκαφής θα είναι μικτή. Η εκμετάλλευση αναπτύσσεται
στα 176 στρ. περίπου του υπόψη χώρου και περιλαμβάνει το εξής στάδιο: Φάση Αποκατάστασης
(Εξόρυξη – διάτρηση, Επεξεργασία υλικού, Φόρτωση – μεταφορά των προϊόντων, αποκατάσταση
χώρου εξόρυξης με διαμόρφωση βαθμίδων, φύτευση κλπ).
Εκτιμάται ότι η παραγωγή θα ανέρχεται στους 5.000 tn/ημέρα σε άμμο, γαρμπίλι, χαλίκι,
ψηφίδα και 3Α με συνολική απολήψιμη ποσότητα 6.507.743 tn. Για την εξυπηρέτηση του λατομείου
χρειάζονται και βοηθητικές εγκαταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν :
α) Δεξαμενές νερού.
β) Κτίριο γραφείου.
γ) Ζυγιστήριο
δ) Λυόμενα κτίρια ενδιαίτησης.
ε) Συνεργείο
δεν θα χρησιμοποιηθούν αποθήκες εκρηκτικών υλών.

Σημειώνεται, ότι ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπου Στροφυλιάς - Κοτυχίου, μέσω του υπ’ αρ.
325/23-04-2013 εγγράφου του εκφράζει την αρνητική του γνώμη για τη συνέχιση της
λειτουργίας και των τριών λατομικών επιχειρήσεων, ήτοι της ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ Α.Ε., της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. και της LAFARGE BETON A.E., στη θέση «Μαύρα Βουνά», του Δ.Δ. Αράξου, Π.Ε.
Αχαϊας
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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

αναγκαίο μέτρο και να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη ή μείωση παντός είδους
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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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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. 2777/61/16-1-2013 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 29/2013

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την
εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και των συνοδών αυτού έργων, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» σε έκταση 111.300,58 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
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
7. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Η Γραμματέας
Καραμολέγκου Στυλιανή

8. Λύχρος Ιωάννης
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