
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ 
ΧΑΝΙΩΝ
 
Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Η διαδικασία για τον καθορισµό λατοµικών περιοχών για την εκµετάλλευση αδρανών υλικών 
περιγράφεται στο άρθρο 46 του  Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α) Β µέρος "έρευνα και εκµετάλλευση 
λατοµικών ορυκτών και άλλες διατάξεις" 
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο αυτό (παράγραφος 2) οι λατοµικές περιοχές 
καθορίζονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας  όταν η παραγωγή των λειτουργούντων 
λατοµείων σε ήδη καθορισµένες λατοµικές περιοχές το νοµού και η εκµετάλλευση των 
απολήψιµων αποθεµάτων των κοιτασµάτων τους δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του 
νοµού µε κίνδυνο την διατάραξη της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού .
Για τον υπολογισµό των απολήψιµων αποθεµάτων αδρανών υλικών , µε σκοπό την κάλυψη των 
εκτιµώµενων αναγκών για περίοδο τουλάχιστον σαράντα (40) ετών λαµβάνονται υπόψη και τα 
κοιτάσµατα τυχόν αδιάθετων λατοµικών χώρων εντός των ήδη καθορισµένων λατοµικών 
περιοχών  καθώς και τα τυχόν παραγόµενα αδρανή υλικά από δραστηριότητες ανακύκλωσης 
(ΑΕΚΚ) .
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου κατά τον καθορισµό µιας λατοµικής περιοχής 
λαµβάνονται υπόψη τα εξής :
α. η καταλληλότητα του πετρώµατος και η επάρκεια υλικών ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή 
τροφοδοσία της αγοράς
β. χωροταξικά κριτήρια  όπως την εθνική χωρική στρατηγική , τα ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια 
και τα Περιφερειακά  Χωροταξικά Πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης , η 
απόσταση και η ορθολογική κατανοµή ως προς τα κέντρα κατανάλωσης 
γ. περιβαλλοντικά κριτήρια , όπως η µικρότερη δυνατή όχληση ή βλάβη στο περιβάλλον , η 
υπαγωγή ή µη των υποψήφιων εκτάσεων στο Εθνικό Σύστηµα προστατευοµένων Περιοχών , τα 
λοιπά ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος , η δυνατότητα επέκτασης των ήδη υφισταµένων 
λατοµικών περιοχών , η δυνατότητα δηµιουργίας λατοµικής περιοχής σε θέσεις ήδη 
λειτουργούντων λατοµείων καθώς και τυχόν εναλλακτικές λύσεις . 
δ. κριτήρια ασφαλούς και ορθολογικής λειτουργίας όπως η ασφάλεια εργαζοµένων και 
περιοίκων , η ορθολογική εκµετάλλευση , η οικονοµία και βιωσιµότητα των κοιτασµάτων 
ε. κριτήρια προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικού περιβάλλοντος΄
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου:  "για τον καθορισµό των λατοµικών 
περιοχών ο οικείος  Περιφερειάρχης διερευνά ανά πενταετία την επάρκεια των υλικών από 
τις ήδη καθορισµένες λατοµικές περιοχές σε κάθε νοµό της Περιφέρειας .



Σε περίπτωση επάρκειας εκδίδει αιτιολογηµένη διαπιστωτική πράξη .Στην αντίθετη 
περίπτωση  , ο   Περιφερειάρχης , ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου για τα ζητήµατα που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 , η οποία παρέχεται µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών , υποβάλλει εισήγηση προς τον Συντονιστή της 
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης για τον καθορισµό νέων λατοµικών περιοχών. Ο 
Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση η οποία 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της  Κυβερνήσεως ." 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 : " οι λατοµικές περιοχές για την εκµετάλλευση αδρανών υλικών 
καθορίζονται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου  47 , µε 
απόφαση του Περιφερειάρχη , η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η 
επιτροπή εξετάζει τις προϋποθέσεις των παρ. 1,2 και 3 και του άρθρου 47, καθώς και αν 
υπάρχουν οι απαγορευτικοί λόγοι του άρθρου 49 και διατυπώνει αιτιολογηµένα την γνώµη της. Η 
απόφαση καθορισµού λατοµικών περιοχών εκµετάλλευσης αδρανών υλικών εκδίδεται µέσα σε 
πέντε(5) έτη από την δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 4 του παρόντος άρθρου του Συντονιστή 
της  Αποκεντρωµένης Διοίκησης  στην Εφηµερίδα της  Κυβερνήσεως ." 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ   ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Η υφιστάµενη κατάσταση των λατοµικών περιοχών στην ΠΕ Χανίων απεικονίζεται στον 
παραπάνω πίνακα  

α/α ΘΕΣΗ 

ΕΝΑ 
ΣΗΜΕΙΟ 
ΜΕ ΣΥΝΤ/
ΝΕΣ ΤΗΣ 
ΛΑΤΟΜΙΚ

ΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
(ΕΓΣΑ 87)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙ
ΑΚΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩ
Σ

ΑΔΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛ
ΛΕΥΣΗΣ ή 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΙΣΘΩΣΗ

Σ

ΦΕΚ 
ΚΑΘΟΡΙΣ
ΜΟΥ 



1

Λατοµική 
περιοχή 
«Καψαλάκια
»  
Χορδακίου 
ΔΕ 
Ακρωτηρίου  
Δήµου  
Χανίων µε 
έκταση  
395,3 
στρέµµατα  .

Χ:516494,73
Υ:

3934324,77 ΙΔΙΩΤΙΚΟ

ΑΔΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛ
ΛΕΥΣΗΣ:  
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Φ14Λ/
25/777/9.8.1
996 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
20 ΕΤΩΝ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΜΕΧΡΙ 
9/8/2021 
(ΑΠΟΦΑΣΗ 
3489/27-09-2
016)

ΦΕΚ  32Β/
1995 

2

Λατοµική 
περιοχή  
«Παναγιάς   
Παπαδιανών
»  ΔΕ 
Κεραµειών 
Δήµου 
Χανίων  µε  
έκταση  
160,708 
στρέµµατα . 
     

Χ:500155,00
Υ:

3922042,79 ΙΔΙΩΤΙΚΟ

ΑΔΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛ
ΛΕΥΣΗΣ:  

97/14-01-199
8 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
20 ΕΤΩΝ

ΦΕΚ  580Β΄/
7-10-1983



3

Λατοµική 
περιοχή στην 
θέση  
«Κοµµένο 
Λακκούδι – 
Ρογδιό» 
Ασκύφου 
του Δήµου 
Σφακίων 
έκτασης 
194,528 
στρέµµατα  

Χ:517759.40
Υ:

3906896.07 ΔΗΜΟΣΙΟ

ΜΙΣΘΩΤΗΡ
ΙΟ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙ
Ο

µε αριθµό 
8595/5/7/201
2 διαρκείας 

µέχρι 
5/7/2032

ΦΕΚ 218Δ/
24-5-2007

4

Λατοµική 
περιοχή  
Καντάνου 
της ΔΕ 
Καντάνου 
του Δήµου 
Καντάνου- 
Σελίνου µε 
έκταση  
347,893  
στρέµµατα 

Χ: 476924
Υ: 3911006 ΔΗΜΟΣΙΟ

ΜΙΣΘΩΤΗΡ
ΙΟ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙ
Ο

µε αριθµό  
5882/3-5-200

5  
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΜΕΧΡΙ 
3/5/2025

ΦΕΚ  580Β΄/
7-10-1983 & 

ΦΕΚ 
2194Β΄/

21-12-1999

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Στην λατοµική περιοχή λειτουργεί ένα λατοµείο της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ Α.Ε» 
σύµφωνα µε την Φ14Λ.25/777/9/8/1996 απόφαση αδείας εκµετάλλευσης διαρκείας 20 ετών η 
οποία παρατάθηκε µε την 3489/27/9/2016 απόφαση µέχρι 9/8/2021. Πρόκειται για ιδιωτική 
έκταση αφού στην Α.Ε συµµετέχει και ο πρώην Δήµος Ακρωτηρίου µε εισφορά της λατοµικής 
έκτασης η οποία είχε χαρακτηριστεί ως κοινοτική .  
Σε τµήµα της λατοµικής περιοχής λειτουργεί το λατοµείο της «ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε». Η 



λατοµική περιοχή έχει επιφάνεια 160,708 στρέµµατα και η άδεια εκµετάλλευσης χορηγήθηκε 
σαν ιδιωτικό λατοµείο για επιφάνεια 45,35 στρεµ. Έχει υποβληθεί αίτηµα τροποποίησης ορίων 
λατοµικής περιοχής που αφορά στην επέκτασή της  λόγω και της ακαταλληλότητας του 
πετρώµατος  . Απαιτούνται ενέργειες σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν.4512/2018 και 
στη συνέχεια η διαδικασία του άρθρου 48 παρ. 9 του ίδιου νόµου.  

 Η λατοµική περιοχή καθορίστηκε µε την µε αριθµό Φ14Λ/529/2007 (ΦΕΚ 218Δ/2007) 
Απόφαση Νοµάρχη Χανίων  «Καθορισµός λατοµικής περιοχής» και την Φ14Λ/529/2008 
(ΦΕΚ434Δ/2008) ορθή επανάληψη – καταρτίστηκε µισθωτήριο συµβόλαιο µε την Κουκιανάκη 
Στυλιανή (8595/2012) και στην συνέχεια έγινε έγκριση εισφοράς του συνόλου των µισθωτικών 
δικαιωµάτων λατοµείου αδρανών υλικών σε δηµόσια έκταση της «Κουκιανάκη Στυλιανής» στην 
«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΥΔΩΝ ΑΕ» µε  
δ.τ. «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΥΔΩΝ Α.Ε»  και το µε ηµεροµηνία 9/4/2014 πιστοποιητικό 
µεταγραφής Πρόκειται για δηµόσια έκταση και έγινε µισθωτήριο συµβόλαιο µε αρ. 
8595/5/7/2012 διαρκείας µέχρι 5/7/2032. 

Η λατοµική περιοχή Καντάνου έχει καθοριστεί µε την 15367/83 «Περί καθορισµού  περιοχών 
εντός του νοµού Χανίων για εγκατάσταση λατοµείων αδρανών υλικών χωρίς να απαιτείται άδεια 
εκµετάλλευσης»  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  580Β΄/7-10-1983)  µε  έκταση  347,893  στρέµµατα και 
παρατάθηκε η ισχύς της µε την Φ14Λ/οικ.1315/99 (ΦΕΚ 2194Β΄/21-12-1999) απόφαση 
Νοµάρχη. Με τη σύµβαση γίνεται έγκριση  υπογραφής  µισθωτηρίου συµβολαίου για όλη την 
λατοµική έκταση  αλλά η εκµετάλλευση περιορίζεται στα 59,598 στρέµµατα για την οποία έχει 
εγκριθεί ΑΕΠΟ (αρ. απόφασης 3048/16/10/2013 διαρκείας 10 ετών & 4284/14/12/2018 
τροποποιητική) .

Η ενεργοποίηση της λατοµικής περιοχής έγινε ως δηµόσια έκταση αλλά τελευταία έχουν 
εγερθεί αξιώσεις από ιδιώτες ως ιδιοκτήτες µέρους της έκτασης  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Λατοµική Περιοχή Ροδωπού, Δ.Δ. Ροδωπού Δ.Ε. Κολυµπαρίου Δ. Πλατανιά (ενδεικτική 
θέση Χ: 476152, Υ:3942067 EΓΣΑ87), που έχει καθοριστεί  µε την 15367/83 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
580 Β/7-10-1983) και έχει παραταθεί η ισχύς της µε την Φ14Λ/529/2007 (ΦΕΚ 218Δ/
2007) Απόφαση Νοµάρχη Χανίων. Είχε πραγµατοποιηθεί διαδικασία δηµοπρασίας η 
οποία κατακυρώθηκε σε εκµεταλλευτή όµως κατόπιν αίτησης αναστολής στο ΣτΕ κατά 
της απόφασης κατακύρωσης και κατά της διακήρυξης της δηµοπρασίας ανακλήθηκε η 
σχετική Απόφαση - 2227/16-5-2003  απόφαση  κατακύρωσης- περί έγκρισης του 
αποτελέσµατος του πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση λατοµικών περιοχών . 
Σε κάθε περίπτωση µέχρι και σήµερα δεν έχει επαναληφθεί η διαδικασία δηµοπρασίας. 



Πρόκειται για µη ενεργοποιηµένη λατοµική περιοχή η οποία βρίσκεται εντός δικτύου 
ΝΑΤURA 2000 (GR4340003 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ), ενώ 
η Εφορεία Αρχαιοτήτων έχει αποφανθεί εντελώς αρνητικά για πιθανή ενεργοποίησή της  
λόγω γειτνίασης µε σηµαντικό αρχαίο µνηµείο.

Λατοµική Περιοχή «Κράπη» Δ.Δ. Ασκύφου του Δήµου Σφακίων (καθορισµός 
1153/1995, ΦΕΚ 32Β/1995,  Απόφαση Νοµάρχη Χανίων) που παρατάθηκε ο χρόνος 
ισχύος της κατά µία πενταετία µε την Φ14Λ/οικ.1315/99 (ΦΕΚ 2194Β΄/21-12-1999) 
Απόφαση Νοµάρχη Χανίων. Η περιοχή αυτή δεν υφίσταται ως µη ενεργοποιηµένη εντός 
του χρόνου ισχύος της.

Λατοµική Περιοχή Σφακίων Δ.Δ. Χώρας Σφακίων (καθορισµός 15367/83 ΚΥΑ, ΦΕΚ 
580 Β/7-10-1983, Απόφαση Νοµάρχη Χανίων) του Δήµου Σφακίων που παρατάθηκε ο 
χρόνος ισχύος της κατά µία πενταετία µε την Φ14Λ/οικ.1315/99 (ΦΕΚ 2194Β΄/
21-12-1999) Απόφαση Νοµάρχη Χανίων. Για την περιοχή αυτή είχε γίνει διακήρυξη 
δηµοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισµού αλλά ακολούθησε αίτηση αναστολής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης . Σε κάθε περίπτωση µέχρι και σήµερα δεν έχει επαναληφθεί η 
διαδικασία δηµοπρασίας. 

2. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΧΩΡΟΙ 
ΑΕΚΚ. 

Στην περιοχή της ΠΕ Χανίων  λειτουργούν περιοδικά χωρίς άδεια εκµετάλλευσης οι εξής 
επιχειρήσεις :

 Λατοµείο αδρανών της «ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΝΙΚΑΚΗΣ ΕΠΕ» στην θέση Γεροσπήλιος &  Βαρδιανά   
Αγίας Μαρίνας της  ΔΕ Νέας Κυδωνίας του Δήµου Χανίων για το οποίο η άδεια εκµετάλλευσης 
έληξε από 15-5-2001  και είχε χορηγηθεί για συνολική έκταση 46,641 στρέµµατα από τα οποία 
τα 30,65 στρ. αφορούσαν την θέση Βαρδιανά και τα 18,99 στρ. την θέση Γεροσπήλιος .

Η υποβληθείσα µελέτη για την ειδική µελέτη αποκατάστασης (ΕΜΑ) έχει απορριφτεί µε 
την  695/16/4/2018 (ΑΔΑ :9ΩΗ9ΟΡ1Θ-ΠΚΠ) απόφαση της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Κρήτης ενώ έχει κατατεθεί νέα µελέτη για ΑΕΚΚ και 
βρίσκεται στο στάδιο των γνωµοδοτήσεων των υπηρεσιών (σχετικό το .....έγγραφο της Δ/
νσης ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωµένης  Διοίκησης Κρήτης)
Παράλληλα βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο η επιβολή κυρώσεων ύστερα από σχετικό  
έγγραφο της Επιθεώρησης 

 Λατοµείο της "ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ –ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΟΕ" στην   περιοχή "Λαγγός" Φονές τη 
ΔΕ Κρυονερίδας του Δήµου Αποκορώνου 
 Λατοµείο Αθουσάκη Ιωάννη στην περιοχή Κάµποι  της ΔΕ Κεραµειών του Δήµου Χανίων ενώ 
αδειοδοτηµένοι Χώροι  ΑΕΚΚ λειτουργούν τρεις στην ΠΕ Χανίων µε τα εξής στοιχεία:



Ανακυκλωτική Δυτικής Κρήτης στην περιοχή Κεραµειών της ΔΕ Κεραµειών του Δήµου 
Χανίων - ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ στην περιοχή Καλόρουµα της ΔΕ Ακρωτηρίου του Δήµου 
Χανίων και MARE PROTECT AE στην περιοχή της ΔΕ Ακρωτηρίου του Δήµου Χανίων 
χωρίς όµως να υπάρχει δυνατότητα παραγωγής πιστοποιηµένων υλικών ώστε να 
αντικαταστήσουν µέρος των απαιτήσεων 

Γ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΆ -ΑΠΟΛΗΨΙΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
 
Οι  ανάγκες  του  νοµού  Χανίων  σε  αδρανή  υλικά  για  την  εκτέλεση  των  δηµόσιων  και  
ιδιωτικών  έργων  εκτιµώνται  σήµερα  σε  ετήσια  βάση σε  1.000.000 µ3 .
 Αυτό προκύπτει από τις απαντήσεις των υπηρεσιών ύστερα από το µε αρ. πρωτ.1811/15/11/2019 
έγγραφο της υπηρεσίας µας .
Συγκεκριµένα : µε το 32794/6/2/2020 έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων 
αναφέρει ποσότητα 800.000 κµ - η ΔΕΥΑΒΑ Βόρειου  Άξονα Χανίων αναφέρει 20.000 κµ µε το 
αρ. πρωτ. 4535/28/11/2019- η ΔΕΥΑΧ µε το 9949/13/12/2019 έγγραφο αναφέρει 300.000 κµ- το 
Λιµενικό Ταµείο Ν. Χανίων µε το 4720/20/12/2019 έγγραφο αναφέρει 1.300.000 κµ.
 Συνολικά από τις απαντήσεις προκύπτει ποσότητα 2.420.000 κµ σε επίπεδο πενταετίας αλλά 
λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι δεν έχουν απαντήσει όλες οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν 
αρµοδιότητα για τεχνικά δηµόσια και ιδιωτικά έργα (πχ ΟΑΚ - Πολυτεχνείο Κρήτης - Τεχνική 
Υπηρεσία Δήµου Πλατανιά - ΥΔΟΜ κ.ά) θεωρείται αναγκαία η προσαύξηση της ποσότητας  
ώστε η εκτιµώµενη ποσότητα να είναι 1.000.000 κµ.
Οι  καταναλώσεις  για  τα  δηµόσια  έργα  αναφέρονται  σε  έργα  οδοποιίας , κτίρια , ενώ  
αναµένεται µετά την διαφαινόµενη οικονοµική ανάκαµψη   αυξηµένος  αριθµός  οικοδοµικών  
αδειών που  συνεπάγεται  την  αύξηση  των  ιδιωτικών  έργων . 
Η   ποσότητα  αυτή  εκτιµάται  ότι  µε  µέση  αύξηση  περίπου  5 %  θα  είναι  σε  σαράντα   
χρόνια  1.250.000 µ3.
 Τα  απολήψιµα  αποθέµατα  των   νόµιµων  λατοµείων  όπως  προκύπτουν  από  τα  στοιχεία  
των απαντήσεων τους ύστερα από το 1810/22/11/2019 έγγραφο της υπηρεσίας µας έχουν  ως  
εξής :
1. Λατοµείο  της  "ΛΑΧΟΡ  Α.Ε"  (Χορδάκι της ΔΕ  Ακρωτηρίου του Δήµου Χανίων) 
εναποµείναντα απολήψιµα  αποθέµατα  µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη 6.381.000 τόνοι ενώ 
υπάρχει δυνατότητα µε τον νέο Κανονισµό Μεταλλευτικών & Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ - 
ΦΕΚ 1227Β/14/6/2011) να γίνει εκµετάλλευση σε βάθος µε αποτέλεσµα τα απολήψιµα 
αποθέµατα να εκτιµώνται σε 20.421.000 τόνους (σχετικό το από 24/12/2019 απαντητικό 
έγγραφο )
2. Λατοµείο  της  "ΑΚΜΗ  Α.Ε" ( Παναγιά  της ΔΕ  Κεραµειών του Δήµου Χανίων )  απολήψιµα  
αποθέµατα  δεν υπάρχουν κυρίως λόγω λόγω ποιότητας του πετρώµατος (σχετικό το από 



15/12/2019 απαντητικό έγγραφο )  
Οι άλλες δύο λατοµικές επιχειρήσεις δεν έχουν απαντήσει αλλά από το αρχείο της υπηρεσίας µας 
προκύπτουν τα εξής στοιχεία : 
3. Λατοµείο  της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ Α.Ε»  (Κάνδανος του Δήµου Καντάνου-Σελίνου ) 
απολήψιµα  αποθέµατα 2.140.000 µ3 (εκτίµηση το έτος 2008) στην έκταση των 59 στρεµµάτων 
(για τα οποία έχει εγκριθεί τεχνική µελέτη) αλλά υπάρχει υποχρέωση ενεργοποίησης της 
συνολικής έκτασης 
4. Λατοµείο της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΥΔΩΝ Α.Ε»  στην περιοχή «Κοµµένο Λακκούδι – 
Ρογδιό» Ασκύφου του Δήµου Σφακίων απολήψιµα αποθέµατα 4.000.000 κµ  

Δ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  ΝΕΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Από  τα  παραπάνω  στοιχεία  προκύπτει  ότι η παραγωγή αδρανών υλικών και τα 
απολήψιµα αποθέµατα τους από τα υφιστάµενα νόµιµα λατοµεία  δεν  καλύπτουν πλήρως 
τις  ανάγκες  σε  αδρανή  υλικά µε συνέπεια τον κίνδυνο διατάραξης της οµαλής λειτουργίας 
της αγοράς και την στρέβλωση του ανταγωνισµού . Συνεπώς υπάρχει  µικρή  αναγκαιότητα  
καθορισµού  νέων λατοµικών  περιοχών  ή επέκταση ή τροποποίηση των ήδη υφισταµένων 
λατοµικών περιοχών προκειµένου να υπάρχει οµαλή τροφοδοσία της αγοράς - ορθολογική 
κατανοµή ως προς τα κέντρα κατανάλωσης λαµβανοµένου υπόψη και της χρονοβόρας 
διαδικασίας που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.  
Τονίζεται ότι απουσιάζει λατοµική περιοχή από τον Δήµο Κισσάµου - από τον Δήµο 
Αποκορώνου  και υπάρχουν προβλήµατα για την ενεργοποίηση συνολικά της λατοµικής περιοχής 
Καντάνου οπότε δηµιουργείται πρόβληµα και στον Δήµο Καντάνου-Σελίνου

                                                                                             ΧΑΝΙΑ  12/3/2020

                                                                                             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΣΙΡΑΚΗ
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