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Θέµα: ∆ιαµαρτυρία για ανέγερση πέντε κτιρίων εστίασης και αναψυχής εντός
ιδιωτικής δασικής έκτασης στη θέση Μαυρονέρι Περιφέρειας Πλανητέρου
Καλαβρύτων

Αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9
του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά πολίτη σχετικά µε την
υπηρεσία σας.
Ειδικότερα, ο αναφερόµενος διαµαρτύρεται για την παράνοµη χορήγηση
οικοδοµικής άδειας για ανέγερση πέντε κτιρίων εστίασης και αναψυχής εντός
ιδιωτικής δασικής έκτασης στη θέση Μαυρονέρι Πλανητέρου. Συγκεκριµένα, στο υπ’
αριθµ. 78651/2197/13.09.11 έγγραφο του ∆ασαρχείου Καλαβρύτων αναφέρεται ότι η
υπ’ αριθµ. 368/04 οικοδοµική άδεια εκδόθηκε για αγροτεµάχιο και όχι για δασική
έκταση. Περαιτέρω, ουδέποτε έγινε οριοθέτηση του Αροανείου ποταµού πλησίον του
οποίου θα γίνουν οι εγκαταστάσεις και ούτε προηγήθηκαν υδρολογικές µελέτες (ενώ
η αποτύπωση του ρου όµορου χειµάρρου στα κατατεθειµένα σχέδια στην υπηρεσία
σας εµπλέκεται µε την αποτύπωση του ποταµού Αροανείου – σε σύγκριση πάντα µε
τα τοπογραφικά της ∆ασικής Υπηρεσίας). Επίσης, δεν προκύπτει να έχει προηγηθεί
η υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς η εγκατάσταση θα λάβει
χώρα σε δασική έκταση και σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και δεν καλύπτεται
από την υπ’ αριθµ. 5565/89 Μελέτη που είχε εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Τέλος η
αρχική έγκριση του ∆ασαρχείου Καλαβρύτων χορηγήθηκε το 2004 προκειµένου να
γίνει η αντικατάσταση των κατεστραµµένων κτισµάτων και συνολικού εµβαδού 123 τµ

και όχι για 432,58 τµ για τα οποία χορηγήσατε την εν λόγω άδεια. Τέλος, στο εν λόγω
έγγραφο το ∆ασαρχείου αναφέρεται ότι «η εµφάνιση της ασθένειας του
µεταχρωµατικού έλκους πλατάνου στα δέντρα της περιοχής, στην οποία θα
πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση, αποτελεί λόγο για ακόµα µεγαλύτερη έρευνα, πριν
την οποιαδήποτε επέµβαση, καθώς αυτή εξαπλώνεται και ενδυναµώνεται µε τις
ανθρώπινες δραστηριότητες».
Επιπροσθέτως, στο υπ’ αριθµ. 820/27.09.11 έγγραφο του Φορέα ∆ιαχείρισης
Χελµού – Βουραϊκού αναφέρεται ότι ουδέποτε χορηγήθηκε έγκρισή του για την
συγκεκριµένη εγκατάσταση και ούτε έχει περιέλθει σε γνώση του Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο. Περαιτέρω, στο εν λόγω έγγραφο
αποτυπώνεται η έντονη ανησυχία για τη βιωσιµότητα της περιοχής και η ανάγκη
αποκατάστασης των εκτεταµένων φθορών που έχει υποστεί το περιβάλλον και
ζητείται η πραγµατοποίηση αυτοψίας από το ∆ήµο Καλαβρύτων. Παράλληλα,
αναφέρεται ότι µε το υπ’ αριθµ. 682/05.08.11 έγγραφο του Φορέα ∆ιαχείρισης προς
τη ∆/νση Υδάτων ∆υτικής Ελλάδας εντοπίζεται, σε συνάρτηση µε το υδροηλεκτρικό
έργο που υπάρχει, το ζήτηµα της έλλειψης άρδευσης των πλατανιών και ζητείται ο
σχεδιασµός αρδευτικού καναλιού.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την άµεση ενηµέρωσή µας σχετικά µε
την υπόθεση και για την άµεση ανάκληση της υπ’ αριθµ. 368/04 οικοδοµικής άδειας,
δεδοµένου ότι από τα ανωτέρω έγγραφα προκύπτει ότι δεν έχουν προηγηθεί οι
απαιτούµενες µελέτες και άδειες από κανέναν από τους συναρµόδιους φορείς και
ελλείπουν

πολλά στοιχεία

νοµιµότητας

για

τη χωροθέτηση της

εν

λόγω

εγκατάστασης.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
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