ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η / 17-9-2008
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Τετάρτη

σήμερα την 17η

και ώρα 19:00 συνήλθε ύστερα από την

αριθ. 102/12-9-2008 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση το Τοπικό
Συμβούλιο στην οποία παραβρέθηκαν οι: α) Κόρρας Σωτήριος

Πρόεδρος του

τοπικού συμβουλίου και β) Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 1. Σπυρούλιας Γεώργιος
Πολυχρονόπουλος Βασίλειος

3.

Παπαγεωργίου Ευθύμιος

4.

2.

Λάτσινος

Σταύρος
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Μισύρης Χρήστος ως Γραμματέας για
την τήρηση των πρακτικών.

Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της
ημερησίας διάταξης: 1) Θέμα 1ον
Θέμα 1ον
« Λατομείο ΤΙΤΑΝ Α.Ε. στη θέση ‘’ Άρτεμις’’ Δ.Δ. Ψαθοπύργου »
Αναφερόμενος στο θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος είπε: Με τη
αριθ. 92/8-08-2008 επιστολή μου προς την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (υπ’ όψιν κ. Δντη) του
γνωστοποίησα τις απόψεις μου (έγινε ανάγνωση της επιστολής) σχετικά με τα
προβλήματα από την λειτουργία του Λατομείου στις «Άρτεμις » όπως σκόνη
εκρήξεις κ.λπ. που μέχρι σήμερα παρά τις υποσχέσεις της εταιρείας εξακολουθεί
να υφίσταται (αιώρηση σκόνης, όχι καλή διαβροχή των χώρων γίνεται μόνο στους
δρόμους προσπέλασης των φορτηγών ενώ στους χώρους εξόρυξης είναι
ανύπαρκτη) με αποτέλεσμα σχεδόν καθημερινά η σκόνη να είναι ορατή, και να
έχουμε πολλά παράπονα από τους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος.
Επίσης μετά από επίσκεψη μου στο λατομείο διαπίστωσα ότι εκτός από την
φύτευση νέων δένδρων γίνεται και ταφή ελαστικών, φίλτρων και άλλων ρυπογόνων
υλικών.

Στο δρόμο προσπέλασης υπάρχει μεγάλος όγκος παλαιών εξαρτημάτων

από χωματουργικά μηχανήματα – φορτηγά, ντεπόζιτα καυσίμων κ.λ.π. τα οποία
δεν έχουν απομακρυνθεί και είναι αποθηκευμένα εκεί. Οι διαπιστώσεις αυτές,
έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις σας, που μας έχει δώσει η
εταιρεία στο παρελθόν και ειδικότερα για την ευαισθησία που διέπει ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
για το περιβάλλον. Διερωτώμεθα τι έχει αλλάξει από την παλαιότερη στρατηγική

της εταιρείας τι στιγμή που στη περιβαλλοντική μελέτη του λατομείου προβλέπεται
ότι για τα επόμενα τριάντα πέντε (35) χρόνια θα υπάρχει. Αυτά είναι τα βασικά
προβλήματα που απασχολούν και ενοχλούν το Διαμέρισμα μας όπως αναφέρονται
στη παραπάνω επιστολή μου και παρακαλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
Συμφωνεί απόλυτα με την εισήγηση του Προέδρου και όσα αναφέρονται στην υπ’
αριθ. 92/8-8-2008 επιστολή προς την ΤΙΤΑΝ. Α.Ε. και καλεί την εταιρεία να
ανταποκριθεί άμεσα στα δικαία και εύλογα αιτήματά μας, ώστε να υπάρχει καλεί
γειτνίαση μεταξύ μας.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2008
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται Συνοδεύεται από την
αριθ 92/8-8-2008 επιστολή του Πρόεδρου Ψαθοπύργου προς τον ΤΙΤΑΝ. Α.Ε. ως
ακολούθως:
Ο
Πρόεδρος Τ. Συμβουλίου
Κόρρας

Τα
Μέλη

Σωτήριος

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο
Ο
Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Κόρρας

Χρ. Μισύρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Τ.Σ / Δ.Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ

Ψαθόπυργος 8/08/2008
Aριθμ. Πρωτ. : 92
ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/νση : Φαλήρου 66 -26504
Τηλ. Fax
: 2 610/931.541

Πληροφορίες: Σωτήρης Κόρρας

ΚΟΙΝ:

ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
Υπ’ όψη Κου Μοναχού Ιωαν.
Δήμαρχο Ρίου

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά
Ο Ψαθόπυργος όπως γνωρίζετε είναι ένας
προσφέρει εκτός από την θάλασσα και το φυσικό
εκτείνεται εις το καταπράσινο βουνό και τα δύο
συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, έναντι των
τοπίων.

τουριστικός τόπος και
του περιβάλλον, που
μαζί αποτελούν
τα
άλλων παραθαλάσσιων

εγγράφου μας
Στη συνέχεια των υπ’ αριθ. Πρωτ. 4/4-2-2008
της υπ’ αριθ. 326/22-4-2008
απαντητικής επιστολής σας ως και της
προφορικής επικοινωνία που είχαμε μαζί σας θα ήθελα με το παρόν έγγραφο
μου ως υπεύθυνος πρόεδρος του τοπικού Διαμερίσματος να σας επισημάνω
τα κάτωθι:
α). Παρά τις διαβεβαιώσεις σας ότι, τη φετινή καλοκαιρινή
περίοδο, θα εγένοντο όλες οι απαραίτητες
ενέργειες κυρίως για τον
περιορισμό της σκόνης του λατομείου
(διαβροχή με νέες υδροφόρες,
ελαχιστοποίηση των εκρήξεων κ.λ.π.) αυτό δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα
καθ’ ότι η σκόνη εξακολουθεί να υφίσταται και να αιωρείται στο αέρα καθ’ ότι
η μοναδική υδροφόρα που υπάρχει στο λατομείο, δεν επαρκεί και η
διαβροχή γίνεται κατ’ επιλογή χωρίς αποτέλεσμα μόνο στους δρόμους
προσπέλασης των φορτηγών μεταφοράς, ενώ στους χώρους εξόρυξης η
διαβροχή είναι ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα σχεδόν καθημερινά η σκόνη να
είναι ορατή, τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες των κατοίκων του Δημοτικού
Διαμερίσματος να είναι πολλά και δικαιολογημένα.
β). Κατά την πρόσφατη επίσκεψη μου στο χώρο εξόρυξης παρατήρησα
ότι, στις τελευταίες βαθμίδες για αποκατάσταση του τοπίου εκτός από την
φύτευση νέων δένδρων, γίνεται και φύτευση φθαρμένων ελαστικών, φίλτρων
λαδιού, πετρελαίου και άλλων άχρηστων και ρυπογόνων αντικειμένων που
υπάρχουν στο χώρο του λατομείου.
γ). Στο δρόμο προσπέλασης υπάρχει μεγάλος όγκος παλαιών
εξαρτημάτων από χωματουργικά μηχανήματα – φορτηγά, ντεπόζιτα καυσίμων
κ.λ.π. τα οποία δεν απομακρύνονται αλλά αποθηκεύονται εκεί. Οι ανωτέρω
διαπιστώσεις μου, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις σας, που
μας έχετε παράσχει κατά το παρελθόν και ειδικότερα για την ευαισθησία
που σας διέπει για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και που είναι
απολύτου προτεραιότητας της Ανωνύμου Εταιρείας Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, πλην τα
ανωτέρω μας κάνουν να είμαστε πολύ επιφυλακτική, και να διερωτώμεθα
ποιος έχει την ευθύνη για αυτές τις αποκλίσεις από την στρατηγική της
εταιρείας για το φυσικό περιβάλλον μας, το οποίο τείνει να εξαφανισθεί με τη
συνεχιζόμενη εξαφάνιση του πρασίνου, ένεκα της μείωσης του ύψους του
βουνού.
Στην περιβαλλοντική μελέτη του λατομείου προβλέπεται μεταξύ των
άλλων ότι για τα επόμενα τριάντα πέντε (35) χρόνια θα υπάρχει ακόμη
πρώτη ύλη για την τροφοδοσία του εργοστασίου σας. Αυτό και μόνο σας
υποχρεώνει να τηρούνται πιστά και απαρέγκλιτα από την εταιρεία σας, όλες

οι ενδεδειγμένες και επιστημονικές μέθοδοι, ώστε να μην εξαφανισθεί το
φυσικό περιβάλλον αλλά να γίνεται ταυτόχρονα η δενδροφύτευση ώστε να
παραδοθεί το τοπίο στην τοπική κοινωνία στην κατάσταση που το παραλάβατε
και κατάλληλο για αξιοποίηση του ως χώρων άθλησης, περιπάτου και λοιπών
επωφελών χρήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω Παρακαλώ υμάς όπως σαν αρμόδιος Δ/ντης της
εταιρείας, να κάνομε μαζί επιτόπιο αυτοψία στους χώρους εξόρυξης και
δώσετε εντολή στα όργανα της εταιρείας σας, να τηρούν πιστά τις
προβλεπόμενες περιβαλλοντικές μελέτες και να απομακρυνθούν άμεσα όλα
τα άχρηστα και ρυπογόνα αντικείμενα από τον χώρο εξόρυξης αλλά και εκ
διαδρομής μεταφοράς της πρώτης ύλης στο εργοστάσιο, ούτως ώστε στο
μέλλον να μη παρατηρηθούν παρόμοια φαινόμενα, τα οποία ως είναι φυσικό
θα διαταράξουν τις μεταξύ μας σχέσεις και δεν θέλαμε ποτέ να φτάσουμε στο
σημείο αυτό, παρ’ ότι είμεθα το μοναδικό Δημοτικό Διαμέρισμα της
περιοχής που βλάπτετε και περιβαντολλογικά από την λειτουργία του
εργοστασίου σας.
Ελπίζω ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στα δίκαια και εύλογα αιτήματα
μας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Ο
Πρόεδρος Τ.Σ Ψαθοπύργου

Σωτήριος Κόρρας

