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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Πάτρα, 14-1-2014

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδοµών

℡

Αριθ. Πρωτ. :11997/111

: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
: Θ. Παναγοπούλου
: 2613 613.528
: 2613.613.529
: periv.ypod@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Π.∆.Ε.Ι.
∆/νση ΠΕΧΩΣΧ ∆υτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση Γνωµοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο :
«Έγκριση συνοδών έργων και τροποποίηση ΑΕΠΟ του Λατοµείου µαρµάρου
εκτάσεως 39.310,50 τ.µ. στη θέση «Μαλιθάνα» του ∆. Ερυµάνθου, Π.Ε. Αχαίας».
ΣΧΕΤ.: 1)το υπ’ αρ. 4092/132259/1-11-2013 έγγραφό σας.
2)το υπ’ αρ. 287801/2220/1-11-2013 έγγραφό µας.
Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αρ. 1/13-1-2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτ. Ελλάδας, µε την οποία Γνωµοδοτεί Θετικά επί
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Έγκριση συνοδών έργων και
τροποποίηση ΑΕΠΟ του Λατοµείου µαρµάρου εκτάσεως 39.310,50 τ.µ. στη θέση «Μαλιθάνα» του
∆. Ερυµάνθου, Π.Ε. Αχαίας» και 1)το υπ’ αρ. Φ111/∆/6382/3-12-2013 έγγραφο της ΣΤ΄ Εφορείας
Κλασσικών Αρχ/των, 2) το υπ’ αρ. 18355/2-12-2013 έγγραφο µε προτάσεις του ∆ήµου Ερυµάνθου
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
&Υποδοµών
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται µέσω Α∆Α)
1. ∆ασαρχείο Πατρών
Αγ. Ανδρέου 140, Πάτρα
2. ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχ/των
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
η
3. 6 Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των
Φιλοποίµενος 56, 26110, Πάτρα
4. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων
Μαιζώνος 17, 26223, Πάτρα
5. ∆/νση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.∆.Ε.
Αρέθα και Παπαδιαµάντη 14, 261 10, Πάτρα
6. ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαίας
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 12, Πάτρα
7. ∆ήµο Ερυµάνθου
25008, Χαλανδρίτσα
8. κ. Αναστάσιο Καραθανάση
Ακολουθεί η υπ’ αρ. 1/2014 Απόφαση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Στην Πάτρα, σήµερα την 13η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στην Πάτρα
(Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 - 2ος όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων), συνεδρίασε η Επιτροπή
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας όπως
συγκροτήθηκε µε τις υπ. αριθ. 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου,
ύστερα από την υπ’ αριθµ. 3632/57/7-1-2014 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην
συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος &
Υποδοµών
2. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Αντιπρόεδρος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Γαρουφαλής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Μπουχάγιερ Αριστείδης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Παπακωνσταντίνου Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
10. Τσόγκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος

και η αναπληρωµατική γραµµατέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού

Συµβουλίου

∆υτικής

Ελλάδας,

Θεοδώρα

Παναγοπούλου,

υπάλληλος

της

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 134186/1854/22-8-2011
απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέµα εκτός ηµερήσιας
διάταξης
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ΘΕΜΑ εκτός ηµερήσιας διάταξης
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Έγκριση
συνοδών έργων και τροποποίηση ΑΕΠΟ του Λατοµείου µαρµάρου εκτάσεως 39.310,50 τ.µ.
στη θέση «Μαλιθάνα» του ∆. Ερυµάνθου, Π.Ε. Αχαίας».
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 8762/97/13-1-2013 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της
Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :
«Η υποβληθείσα ΜΠΕ αφορά την περιβαλλοντική εξέταση και αξιολόγηση και εκτίµηση των κάτωθι
συνοδών έργων, του αδειοδοτηµένου λατοµείου µαρµάρων στη θέση Μελιθάνα, της ΤΚ
Χαλανδρίτσας του ∆ήµου Ερυµάνθου, ήτοι:
1. ∆ιάνοιξη δασικής οδού Γ’ κατηγορίας µήκους 735µ. µε σκοπό την αποτροπή των
επιβαρυντικών

συνεπειών

που

δηµιουργούνται

από

την

υποχρεωτική

διάβαση,

παραπλεύρως τους Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας από τα βαρέα οχήµατα µεταφοράς των
λατοµικών υλικών της εν λόγω εταιρείας
2. Τη κατασκευή και λειτουργία πλατείας µεταφόρτωσης υλικών, στον εκτός λατοµείου χώρου,
στη θέση «Τρύπιο Λυθάρι».
Τα δύο έργα βρίσκονται σε χώρο που αποτελεί ∆ηµόσια ∆ασική έκταση στη θέση Μαλιθάνα του
∆ήµου Ερυµάνθου Ν. Αχαΐας.

Το λατοµείο µαρµάρου έχει έκταση 39,31 στρ. και εξυπηρετείται από υπάρχοντα χωµάτινο δρόµο
που ξεκινά από χώρο πλησίον της κοινότητας Χαλανδρίτσας και του Κέντρου Υγείας της περιοχής.
Σε µικρή απόσταση έχει κτιστεί και το νέο κτίριο του ∆ηµαρχείου. Επίσης δηµιουργεί όχληση σε
υπάρχουσες κατοικίες.
Σκοπός του έργου είναι η εύκολη προσέγγιση του λατοµικού χώρου και η αποφυγή της διέλευσης
των οχηµάτων πλησίον της κοινότητας Χαλανδρίτσας. Η υπό διάνοιξη οδός είναι συνολικού µήκους
735 µ. και αρχίζει από τον υφιστάµενο δρόµο σε απόσταση 4 km περίπου από τον λατοµικό χώρο
και καταλήγει στην υπό διαµόρφωση πλατεία µεταφορτώσεως η οποία βρίσκεται πλησίον της Ε.Ο.
Πατρών – Καλαβρύτων και πριν από τον οικισµό Χαλανδρίτσας (1,5 km απόσταση).
Πρόκειται για ∆ασική Οδό Γ’ κατηγορίας, µε συνολικό µήκος δρόµου 735,00 µ., πλάτος
καταστρώµατος 4 µ. και µε µέγιστη τιµή κλίση 12%
Ο ∆ήµος Ερυµάνθου µε το υπ’ αρ. αρ. 18355/2-12-2013 έγγραφο του, µας κοινοποίησε τις απόψεις
του, βάσει των οποίων µε οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του, εξέφρασε τις
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αντιρρήσεις του για τη λειτουργία του εν λόγω λατοµείου και για το λόγο αυτό προσέφυγε κατά της
απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κατά του Γ.Γ. Α∆Π∆ΕΠΙΝ και η οποία εκκρεµεί στο
∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών. Εν αναµονή της δικαστικής απόφασης και στη περίπτωση που
προχωρήσει η λειτουργία του λατοµικού χώρου, ο ∆ήµος εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη για τα
προτεινόµενα συνοδά έργα µε την προϋπόθεση να κατασκευαστεί φρεάτιο απορροής οµβρίων
υδάτων τουλάχιστον 15 µ. µήκους, στο σηµείο σύνδεσης του στην µελέτη αναφερόµενου δροµίσκου
µε την Ε.Ο. Πατρών – Καλαβρύτων, καθώς και επαρκούς σήµανσης για την αποφυγή ατυχηµάτων
κατά την έξοδο των οχηµάτων.
Με βάση τα παραπάνω και µε την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:
1. Να τηρηθούν και να εφαρµοστούν όλοι οι όροι των υπηρεσιών που γνωµοδοτούν
(δασαρχείο, αρχαιολογικές υπηρεσίες).
2. Ο φορέας του έργου να ειδοποιήσει εγγράφως τις αρµόδιες υπηρεσίες πριν την έναρξη
κατασκευής του έργου
3. Να τηρούνται οι ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων
στους αποδέκτες καθώς και οι οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
4. Οι επεµβάσεις που θα γίνουν συνίστανται στην αφαίρεση εδαφικού υλικού για την κατασκευή
του καταστρώµατος του δρόµου. Κατά την κατασκευή να ληφθεί µέριµνα για τον πλήρη
ισοφαρισµό των γαιών ώστε να µη προκύψουν κατακρηµνίσεις εκχωµάτων προς τα κατάντη
και δυσµενείς επιπτώσεις στο αισθητικό αποτέλεσµα του τοπίου.
5. Απαγορεύεται κάθε µπάζωµα χειµάρρου
6. Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της οµαλής απορροής του νερού στις µισγάγγειες και
γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.
7. Οι εκσκαφές που θα πραγµατοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και να
αποφευχθούν οι νέες διανοίξεις και άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.
8. Θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών
βροχοπτώσεων και οι διάφορες εκσκαφές να παραµένουν ακάλυπτες για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα.
9. Συνίσταται η χρησιµοποίηση υλικού που έχει εξορυχτεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, εφόσον
είναι κατάλληλο, για την κατασκευή επιχωµάτων και άλλων κατασκευών. Συνίσταται επίσης η
διαφύλαξη της φυτικής γης από τις εκσκαφές και η επαναχρησιµοποίηση της για τις φυτεύσεις
των πρανών. Τυχόν περίσσειας υλικών εκσκαφών να τοποθετηθούν σε κατάλληλα
αδειοδοτηµένους χώρους.
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10. Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων για χρησιµοποίηση υλικών
εκσκαφής σε χείµαρρους ή ρέµατα, σε δασικές περιοχές, σε προστατευόµενες περιοχές
Natura και σε απόσταση 250 µ. από οικισµούς.
11. Να γίνεται συστηµατική διαβροχή των εργοταξιακών δρόµων, υλικών κ.λ.π., προκειµένου να
περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών.
12. Η διέλευση γεµάτων φορτηγών που µεταφέρουν υλικά για το έργο µέσα από οικισµούς να
γίνεται όπως προβλέπεται από την υπάρχουσα νοµοθεσία (εκτός ωρών κοινής ησυχίας,
καλυµµένες οι καρότσες µε ειδικό κάλυµµα κ.λ.π.)
13. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κ.λ.π. θα συλλέγονται και
θα αποµακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις. ∆εν επιτρέπεται κάθε µορφή καύσης υλικών (λάστιχα, υλικά
κατασκευασιών κ.λ.π.) στην περιοχή του έργου.
14. Απαγορεύεται η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών από λάδια, καύσιµα κ.λ.π..
Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των
µεταχειρισµένων ορυκτέλαιων να γίνεται θα πρέπει να γίνεται Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64),
όπως εκάστοτε ισχύει.
15. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας για
την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία µηχανηµάτων συνεργείων κ.λ.π. και για
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσης της σε παρακείµενες περιοχές.
16. Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει την εγκατάσταση του εργοταξίου
µετά το πέρας του έργου και να αποκαταστήσει στο ακέραιο το χώρο του εργοταξίου.
Εισηγούµαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας,
έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Π.∆. 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 ∆υτικής
Ελλάδας
4. Το υπ’ αρ. 4092/132259/1-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣΧ ∆υτικής Ελλάδας
5.Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδοµών
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος
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ΑΔΑ: ΒΙΨΠ7Λ6-2ΛΒ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απόφαση 1/2014
Γνωµοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Έγκριση
συνοδών έργων και τροποποίηση ΑΕΠΟ του Λατοµείου µαρµάρου εκτάσεως 39.310,50 τ.µ. στη
θέση «Μαλιθάνα» του ∆. Ερυµάνθου, Π.Ε. Αχαίας», µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της
ανωτέρω εισήγησης.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υφαντής Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αχιλλεόπουλος Πέτρος
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Γαρουφαλής Νικόλαος
Μπουχάγιερ Αριστείδης
Παπακωνσταντίνου Κων/νος
Πετρόπουλος Αθανάσιος
Πυλαρινός Νικόλαος
Σταθακόπουλος Ευστάθιος
Τσόγκας Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Θεοδώρα Παναγοπούλου
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