ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 12 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 72 / 2015.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μ.Π.Ε. ¨Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων σε δημοτική δασική έκταση 48.517,30
τ.μ., στη θέση ¨Μάρμαρα¨ της Τ.Κ. Γεωργιανών, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας,
Π.Ε. Ημαθίας, ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 5ης
ομάδας με Α/Α 3 (υποκατηγορία Α2,
ομάδα 5η
– Εξορυκτικές
δραστηριότητες, με α/α 03)¨.
Σήμερα στις 23-09-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46,
στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 14-09-2015 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που
δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Γαϊτάνου Χριστίνα
Ηλίας Τσιφλίδης

Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
Επιτροπής το από 08-06-2015 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης –
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Βασιλείου Παπαδόπουλου που έχει ως εξής:
Θέμα : «Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποστολή Απόφασης»
Σχετικά : α) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 219961 (447)/14-05-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας / Γ.Δ. Εσωτερικής Λειτουργίας / Διεύθυνση Διοίκησης / Τμήμα Συλλογικών Οργάνων, με θέμα
«Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ»
β) Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’) Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου
ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου σχετικού στη δημόσια διαβούλευση κατά την
περιβαλλοντική αδειδότηση έργων και δραστηριοτήτων …..καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
Λαμβάνοντας υπόψη το (α) και (β) σχετικό σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα προκειμένου να προβείτε
στα νόμιμα.
 Tη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας και περίληψη αυτής.
 Αποδεικτικά τοιχοκόλλησης Δήμου Βέροιας.
 Αποδεικτικά ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσίευσης στον τύπο (Εφημερίδα ΛΑΟΣ)

 Tο από 02/06/2015 έγγραφο της Τ.Κ. Καστανιάς με θέμα «Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αποστολής αποδεικτικού τοιχοκόλλησης εγγράφου».
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και αναμένουμε για δικές σας άμεσες ενέργειες.
Πρόεδρος : Το θέμα συζητήθηκε ήδη και στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της 03-092015 στην οποία έγινε αναφορά για την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση του λατομικού χώρου, καθώς δεν
πρέπει να εμποδιστεί ο επενδυτής να ασκήσει την εμπορική του δραστηριότητα εφόσον βέβαια υλοποιηθούν όσα
προβλέπονται στην Μ.Π.Ε.. Άλλωστε για τον σκοπό αυτό κατατίθεται και η εγγυητική επιστολή τραπέζης. Τέλος
σας αναφέρω ότι με έγγραφό της η Τ.Κ. Καστανιάς εκφράζει την διαφωνία της ως προς την έγκριση της εν λόγω
Μ.Π.Ε.. Προτείνω λοιπόν όπως εισηγηθούμε την εν λόγω Μ.Π.Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
 Το από 08-06-15 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας κ. Βασιλείου Παπαδόπουλου.
 Το με αριθ. 3/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της 03-09-2015.
 Την πρόταση του Προέδρου.
 Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 79 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της έγκρισης της Μ.Π.Ε. ¨Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων σε δημοτική δασική έκταση
48.517,30 τ.μ., στη θέση ¨Μάρμαρα¨ της Τ.Κ. Γεωργιανών, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, ανήκει
στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 5ης ομάδας με Α/Α 3 (υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η –
Εξορυκτικές δραστηριότητες, με α/α 03)¨. H συγκεκριμένη μελέτη συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 72 / 2015.
................................................................…………………….…………………………………….……………........
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και
υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη

Βασίλειος Λυκοστράτης

Δημήτριος Τραπεζανλής
Διονύσιος Κουλουριώτης
Χριστίνα Γαϊτάνου
Γεώργιος Ορφανίδης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Ηλίας τσιφλίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 16-11-2015
Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

