ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 7 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 27 / 2015.

Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μ.Π.Ε. ¨Τροποποίηση της
Α.Ε.Π.Ο. με Α.Π. 5608/ 31-07-2012 (ΑΔΑ Β 41ΧΟΡ1Υ-Γ75), προκειμένου να
επεκταθεί η δραστηριότητα ¨Ιχθυοτροφείο πέστροφας¨, που εγκαταστάθηκε στα
αγροτεμάχια 448 και 449 (θέση Μαυρονέρι) του αγροκτήματος Γεωργιανών, της
Τ.Κ. Γεωργιανών, της Δ.Ε. Βέροιας του Δήμου Βέροιας (υποκατηγορία Α2 , ομάδα 2Η Υδραυλικά έργα , με α/α 3).
Σήμερα στις 20-05-2015, 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 14-05-2015 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 9 μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Γαϊτάνου Χριστίνα
Ηλίας Τσιφλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος

Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια της συνεδρίασης , ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 28-04-2015 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης –Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Βασιλείου Παπαδόπουλου που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τα : α) Το με αριθ. πρωτ. 126959 (245)/ 16-03-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας / Γ.Δ. Εσωτερικής Λειτουργίας / Δ/νση Διοίκησης / Τμήμα Συλλογικών Οργάνων, με θέμα
«Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ», και 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 αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων……, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», σας αποστέλλουμε την Μ.Π.Ε. με τίτλο:
¨Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. με Α.Π. 5608/ 31-07-2012 (ΑΔΑ Β 41ΧΟΡ1Υ-Γ75), προκειμένου να επεκταθεί η
δραστηριότητα ¨Ιχθυοτροφείο πέστροφας¨, που εγκαταστάθηκε στα αγροτεμάχια 448 και 449 (θέση
Μαυρονέρι) του αγροκτήματος Γεωργιανών, της Τ.Κ. Γεωργιανών, της Δ.Ε. Βέροιας του Δήμου Βέροιας
(υποκατηγορία Α2 , - ομάδα 2Η Υδραυλικά έργα , με α/α 3) και παρακαλούμε όπως την εισηγηθείτε σχετικά
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Επίσης συνοδευτικά σας αποστέλλουμε α) περίληψη της μελέτης συνοδευόμενη από τις σχετικές
αδειοδοτήσεις, β) αποδεικτικά τοιχοκόλλησης Δήμου Βέροιας, γ) αποδεικτικά ανάρτησης στην ιστοσελίδα του
Δήμου και δημοσίευσης στον Τύπο και δ) το από 06-04-2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Τ.Κ.
Γεωργιανών με θέμα «Διατύπωση απόψεων επί της Μ.Π.Ε.» και την με αριθ. 1/2015 απόφαση του Συμβουλίου
της Τ.Κ. Γεωργιανών σχετικά με το θέμα.
Πρόεδρος : Το θέμα έχει ήδη συζητηθεί σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της 05-052015. Κατά τη συζήτηση του θέματος στην ανωτέρω συνεδρίαση παρών ήταν και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ
Βεροίας ο οποίος παρουσίασε τις παρατηρήσεις της ΔΕΥΑΒ, όσο αφορά την μέχρι σήμερα λειτουργία της εν
λόγω επιχείρησης υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες καταγράφονται και στο συνημμένο έντυπο Δ11 ¨Έντυπο

απόψεων ενδιαφερόμενου κοινού¨. Τόσο οι παρατηρήσεις της ΔΕΥΑΒ όσο και οι λοιπές τοποθετήσεις των
μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης καταγράφονται στο απόσπασμα της παραπάνω αναφερόμενης
συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης . Για την καλύτερη ενημέρωσή σας περί του θέματος
παρούσα είναι και η υπάλληλος του Δήμου κα Γκαράνη Βούλα.
Ορφανίδης Γ. : Από την ανάγνωση του πρακτικού συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
διαπιστώνω ότι σημαντικό είναι το ζήτημα της οριοθέτησης του ρέματος, μεταξύ της εγκατάστασης της
υδατοκαλλιέργειας και του οικοπέδου των πηγών πόσιμου ύδατος της πόλης, κάτι που πρέπει να προηγηθεί ή
τουλάχιστον να γίνει παράλληλα με την Μ.Π.Ε.
Γκαράνη Β. : Πράγματι η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος πρέπει να προηγηθεί ή τουλάχιστον να γίνει
παράλληλα με την παρούσα Μ.Π.Ε.. Άλλωστε για το γεγονός αυτό έχει ενημερωθεί ο επενδυτής και σε
συνεργασία με τον μηχανικό του κάνει τις απαραίτητες ενέργειες.
Πρόεδρος : Η Επιτροπή στην παρούσα φάση καλείται να εισηγηθεί ή όχι την παρούσα Μ.Π.Ε. στο Δημοτικό
Συμβούλιο προς έγκριση ή όχι. Προτείνω λοιπόν να εισηγηθούμε την παρούσα μελέτη Μ.Π.Ε. στο Δημοτικό
Συμβούλιο προς έγκριση με τις παρατηρήσεις όμως που καταγράφηκαν στη συζήτηση του θέματος κατά την 2η
συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και αναφέρονται και στο έντυπο Δ11 ¨Έντυπο απόψεων
ενδιαφερόμενου κοινού¨ που κατέθεσε η ΔΕΥΑΒ.
Υπέρ της πρότασης του Προέδρου ψήφισαν οι κύριοι Λυκοστράτης Β., Τσιφλίδης Ηλίας, Τραπεζανλής Δ.,
Γαϊτάνου Χρ., Ορφανίδης Γ. , Κουλουριώτης Δ. , Ακριβόπουλος Λ. .
Ο κύριος Στουγιάννος Σ. έδωσε λευκή ψήφο.






Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
Το εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Παπαδόπουλου.
Τις απόψεις και παρατηρήσεις επί της συγκεκριμένης Μ.Π.Ε. που αναφέρονται στο πρακτικό της 2ης
συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου μας.
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την Μ.Π.Ε. ¨Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. με Α.Π. 5608/ 31-072012 (ΑΔΑ Β 41ΧΟΡ1Υ-Γ75), προκειμένου να επεκταθεί η δραστηριότητα ¨Ιχθυοτροφείο πέστροφας¨, που
εγκαταστάθηκε στα αγροτεμάχια 448 και 449 (θέση Μαυρονέρι) του αγροκτήματος Γεωργιανών, της Τ.Κ.
Γεωργιανών, της Δ.Ε. Βέροιας του Δήμου Βέροιας (υποκατηγορία Α2 , - ομάδα 2Η Υδραυλικά έργα , με α/α 3),
με τις παρακάτω παρατηρήσεις - επισημάνσεις :
- Στην Μ.Π.Ε. πρέπει να περιγράφεται η οριοθέτηση του ρέματος που εφάπτεται των εγκαταστάσεων της
συγκεκριμένης δραστηριότητας και των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΒ. Η οριοθέτηση του ρέματος πρέπει να
προηγηθεί ή τουλάχιστον να γίνει παράλληλα με την Μ.Π.Ε..
- Επίσης πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ενστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Βεροίας όσο αναφορά τις κατασκευές
εκ μέρους του επενδυτή εντός του ρέματος, την διάβρωση στα πρανή του οικοπέδου των πηγών νερού
ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ, την δενδροφύτευση εντός της περίφραξης του οικοπέδου της ΔΕΥΑΒ και την
ανάγκη συχνότερου ελέγχου της ποιότητας των παραμέτρων που δύναται να ρυπαίνουν τις πηγές
υδροδότησης, λόγω πιθανής αλληλεπίδρασης της λειτουργίας της υδατοκαλλιέργειας και των πηγών.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 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

Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Χριστίνα Γαϊτάνου
Ηλίας Τσιφλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 22-05-2015
Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

