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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα : «Διατύπωση απόψεων σε μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων με θέμα «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, έκτασης

99.897,73 τ.μ. στη θέση «Στενά Τριποτάμου» της περιοχής
Ξηρολείβαδο, Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας», του Δήμου Βέροιας, Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
Στο αρ. 65 «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου», παρ. 5, του Ν. 3852/2010
ορίζεται πως «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την

εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει
μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν
στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»» στην προκειμένη
περίπτωση το θέμα αφορά στην διατύπωση απόψεων του κοινού και των
φορέων εκπροσώπησης του επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ύστερα από πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Για τη διατύπωση
των απόψεων τίθεται χρονοδιάγραμμα. Η όλη διαδικασία προβλέπεται από την
ΚΥΑ οικ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’).
Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μας
απέστειλε το με αρ. πρωτ. 440190(487)/10-07-2019 έγγραφό του με θέμα :
«Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ» που αφορά στο έργο
/ δραστηριότητα «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, έκτασης 99.897,73

τ.μ. στη θέση «Στενά Τριποτάμου» της περιοχής Ξηρολείβαδο, Τ.Κ.
Κουμαριάς, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.»,
(υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η – Εξορυκτικές δραστηριότητες, με Α/Α
03),Φορέας υλοποίησης του έργου : «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε.»
προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις των πολιτών και των φορέων
εκπροσώπησης τους.
Η ανακοίνωση – πρόσκληση του περιφερειακού συμβουλίου δημοσιεύτηκε
στον τοπικό τύπο του Δήμου Βέροιας προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό και
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να διατυπώσει τις απόψεις του.
Η Τ.Κ. Κουμαριάς ενημερώθηκε για την μελέτη και τους ζητήθηκε με το
αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥ/Ε/743/17-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ. Προστασίας να διατύπωσαν τις
απόψεις τους.
Η Τ.Κ. Κουμαριάς απάντησε θετικά για το θέμα με την αρ. 02/2019 απόφαση
της.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στην 5η/2019 (30/07/2019) συνεδρίαση
της διατύπωσε απόψεις επί του θέματος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμό 20/2019 (31/07/2019) απόφαση
της εισηγήθηκε θετικά για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
θέματος.
Στις συνεδριάσεις παραβρέθηκε και ο νόμιμος εκπρόσωπος, με τον νομικό
σύμβουλο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίοι
παρουσίασαν το έργο και απάντησαν σε ερωτήματα που τέθηκαν από τους
παραβρισκόμενους.
Ακολουθεί περίληψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων :
Συνοπτική
Παρουσίαση
της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, έκτασης
99.897,73 τ.μ. στη θέση «Στενά Τριποτάμου» της περιοχής
Ξηρολείβαδο, Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας,
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»,
Φορέας εκμετάλλευσης : «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε.»
Κατάταξη σύμφωνα με την ΔΙΠΑ /οικ 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-082016) του ΥΠΕΝ :
Υποκατηγορία Α2,
Ομάδα 5η – Εξορυκτικές δραστηριότητες,
Α/Α 03 - Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και
σχιστολιθικών πλακών
Η δραστηριότητα αφορά την εκμετάλλευση κοιτάσματος μαρμάρου
στη
θέση
«Στενά
Τριποτάμου»
του
Αγροκτήματος
Ξηρολίβαδου του Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας σε έκταση
99.897,73 τ.μ.
Η εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε. είχε καταθέσει αίτηση
μίσθωσης λατομικού χώρου έκτασης 99.897,73 τ.μ. στη θέση
«Στενά Τριποτάμου» του Αγροκτήματος Ξηρολίβαδου του Δήμου
Βέροιας για την εκμετάλλευση μαρμάρου και σύμφωνα με το αρ.
πρωτ. 12581/27-02-2018 έγγραφο του Τμ. Φυσικών Πόρων
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Κεντρικής Μακεδονίας καλείται να προβεί στη σύνταξη των
απαιτούμενων μελετών.
Η προσπέλαση του χώρου γίνεται από υπάρχοντα δασικό
χωματόδρομο (400μ.) με αφετηρία τη διασταύρωσή του με την
επαρχιακή οδό Γεωργιανών - Καστανιάς πριν το Δ.Δ. Καστανιάς. Σε
ακτίνα 7 χλμ από τα όρια του γηπέδου όσο αφορά ανθρωπογενή και
φυσικά οικοσυστήματα υπάρχει τα Δ.Δ. Καστανιάς στα 4 χλμ., Δ.Δ.
Λευκόπετρας στα 4.3 χλμ, Δ.Δ. Γεωργιανών στα 4.5 χλμ. &, το Δ.Δ.
Ξηρολίβαδου στα 5 χλμ. περίπου. Οι ορθογώνιες αζιμουθιακές
συντεταγμένες των ορίων του με εξάρτηση από το εθνικό
Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Κ.Φ.Χ Βελβεντός 1:100.000 με φ=40°15'
και λ= -1°45') είναι οι εξής:

Η έκταση είναι του Ελληνικού Δημοσίου, βρίσκεται εντός του
Αγροκτήματος Ξηρολίβαδου και συγκεκριμένα ανήκει:







Διοικητικά : Στο Δήμο Βέροιας
Αστυνομικά: Στο Α.Τ. Βέροιας
Δικαστικά: Στο Ειρηνοδικείο Βέροιας, στο Πταισματοδικείο Βέροιας,
στο Πρωτοδικείο
Βέροιας και στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Οικονομικά: Στη ΔΟΥ Βέροιας
Δασικά: Στο Δασαρχείο Βέροιας και στη Διεύθυνση Δασών Ημαθίας

Το έργο χωροθετείται εντός δημόσιας δασικής έκτασης. Η
περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή
Natura και σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής.
Στην άμεση περιοχή του 1 χλμ. από το έργο δεν υπάρχουν όρια
οικισμών, κατοικημένοι χώροι, εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια,
θεσμοθετημένες χρήσεις γης, περιοχές του εθνικού συστήματος
προστατευόμενων
περιοχών,
βιομηχανικές
εγκαταστάσεις,
αρχαιολογικοί
χώροι,
στρατιωτικές
μονάδες,
εγκαταστάσεις
κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας.
Ως μέθοδος εκμετάλλευσης θα εφαρμοστεί η μέθοδος των ορθών
ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων εξαιτίας των κοιτασματολογικών
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συνθηκών του πετρώματος και της μορφολογίας του εδάφους.
Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε η όλη μεθοδολογία των έργων
αποκατάστασης να βρίσκεται σε αρμονία με τα δεδομένα βλάστησης
της ευρύτερης περιοχής.
Ο λατομικός χώρος χωρίζεται σε δύο τμήματα Α (ΝΑ τμήμα του
λατομείου) και Β (ΒΔ τμήμα του λατομείου) από τον υφιστάμενο
δασικό χωματόδρομο (με τον οποίο θα γίνει και η πρόσβαση στο
λατομείο). Τα δύο αυτά τμήματα θα έχουν το δικό τους χώρο
απόθεσης στείρων υλικών ενώ ο χώρος στο τμήμα Α θα
εξυπηρετήσει αρχικά και τα στείρα υλικά του τμήματος Β κατά τα
αρχικά στάδια εκμετάλλευσής του. Η ανάπτυξη των μετώπων
εξόρυξης θα είναι παράλληλη προς την παράταξη του κοιτάσματος.
Η εκμετάλλευση θα ξεκινήσει από τα υψηλότερα σημεία του
τμήματος Α προς τα χαμηλότερα, προσαρμοσμένη πάντα στο
ανάγλυφο της περιοχής. Θα δημιουργηθούν 5 βαθμίδες ύψους 68 μ. στα υψόμετρα 717 μ, 709 μ, 701μ., 693μ. έως και 685μ. Μετά
την πρώτη δεκαετία θα αναπτυχθούν πλήρως και στο τμήμα Β 10
βαθμίδες ύψους 6-8 μ. στα υψόμετρα 749 μ, 741 μ, 733μ., 725μ.,
717μ., 709μ., 701μ., 693μ., 685μ. έως και 677μ. οι οποίες στο
σύνολό τους καλύπτουν μία έκταση περί τα 65 στρέμματα. Από
αυτές τις βαθμίδες θα γίνεται η παραγωγή των ογκομαρμάρων για τα
επόμενα χρόνια που θα διαρκέσει η εκμετάλλευση του λατομείου.
Όσον αφορά την τελική μορφή του λατομείου μετά την
εξόφληση του κοιτάσματος, αυτή θα είναι ανοιχτή βαθμιδωτή
όσον αφορά τις οκτώ ανώτερες βαθμίδες και κλειστή
βαθμιδωτή στις δύο κατώτερες με τα δάπεδα των βαθμίδων στα
υψόμετρα που προαναφέρθηκαν, ενώ το πλάτος της κάθε βαθμίδας
μετά την εξόφληση θα είναι 4 μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΚΜΛΕ.
Η εξόρυξη του μαρμάρου θα γίνεται με τη χρήση αδαμαντοφόρων
μηχανών κοπής.
Τα απολήψιμα αποθέματα μαρμάρου υπολογίζεται ότι ανέρχονται
περίπου σε 200.000 κ.μ. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα γεωλογικά,
κοιτασματολογικά, κλιματολογικά στοιχεία και τον προβλεπόμενο
μηχανολογικό
εξοπλισμό
του
λατομείου
η
παραγωγή
προγραμματίζεται στα 2.500 - 3.000 κ.μ. το χρόνο και με αυτά τα
δεδομένα η διάρκεια εκμετάλλευσης του λατομείου προβλέπεται
τουλάχιστον για 30 χρόνια.
Τα στείρα υλικά της εκμετάλλευσης θα αποτίθενται σε χώρο
βορειοανατολικά εντός του λατομικού χώρου επιφάνειας 5
στρεμμάτων σε πρώτο στάδιο και 18 στρεμμάτων σε τελικό. Η
απόθεση των υλικών αυτών θα γίνεται με την δημιουργία τριών
βαθμίδων ύψους 10-12 μ. και πλάτους 6μ. στις οποίες προβλέπεται
σταδιακά η πλήρης αποκατάσταση με φύτευση σπάρτου και
άρκευθου. Ο χώρος αυτός έχει χαρακτηριστεί ως χώρος δέκτης
στείρων.
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Οι ανάγκες του λατομείου σε νερό αφορούν κυρίως τη λειτουργία
των συρματοκοπών, της μονάδας κατεργασίας, αλλά και για τις
ανάγκες πυρασφάλειας, το πότισμα των δενδρυλλίων κλπ. Η
απαιτούμενη ποσότητα του νερού που θα χρησιμοποιείται,
υπολογίζεται σε 30 κ.μ. την ημέρα και θα προέρχεται από
μεταφορά σε συνεννόηση με τον κοντινότερο οικισμό.
Για την αποθήκευσή του θα τοποθετηθεί στον λατομικό χώρο 1
μεταλλική δεξαμενή συνολικού όγκου 40 κ.μ., ενώ για λόγους
οικονομίας θα δημιουργηθούν στα δάπεδα των βαθμίδων όπου
εργάζονται συρματοκοπές, πρόχειροι χωμάτινοι χώροι αποθήκευσης
νερού, απ’ όπου αυτό ανακυκλώνεται με την χρησιμοποίηση
αντλιών.
Οι απαιτήσεις για ενέργεια αφορούν την κατανάλωση κοινού
πετρελαίου κίνησης Diesel για τη λειτουργία της γεννήτριας και
του
μηχανοκίνητου
εξοπλισμού.
Η
συνολική
ισχύς του
μηχανολογικού εξοπλισμού θα είναι της τάξης των 2.420 HP.
Ο συνολικός όγκος των στείρων υλικών ανέρχεται περί των
2.250.000 κ.μ.
Στο λατομείο θα απασχολούνται συνολικά 10 άτομα διαφόρων
ειδικοτήτων.
Μέτρα, δράσεις και πρωτοβουλίες που προτείνονται για την
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό
του έργου / δραστηριότητας και γενικότερα για την
προστασία του περιβάλλοντος .
Τα μέτρα αφορούν συνολικά όλες τις διακριτές φάσεις του έργου
ήτοι τη φάση κατασκευής, λειτουργίας και παύσης του έργου και σε
όλη τη χρονική διάρκεια ζωής του.
Τα μέτρα αναφέρονται στη θέση, το μέγεθος, το είδος, την
εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά
του. Η κωδικοποίηση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων,
με τη μορφή περιβαλλοντικών όρων καταγράφονται ως ακολούθως:






Ο εκμεταλλευτής θα διατηρήσει ζώνη προστασίας 8 μέτρων στην
οποία δεν θα πραγματοποιηθεί καμία επέμβαση.
Οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του
λατομείου θα έχουν πρόχειρο χαρακτήρα.
Ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας
του έργου όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα
πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή επέκτασης
αυτής στις όμορες δασικές εκτάσεις.
Θα γίνει συλλογή και διαφύλαξη του όποιου εδαφικού υλικού
υπάρχει έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση. Την
επιπλέον ποσότητα εδαφικού υλικού ο εκμεταλλευτής θα την
προμηθευτεί από μη δασικές εκτάσεις και η διάστρωση της θα γίνει
σε πάχος τουλάχιστον 1μ.
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Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων και στείρων
υλικών θα γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση ή
μόλυνση του περιβάλλοντος.
Τα φυτευτικά είδη να συντηρούνται (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση)
και να αντικαθίστανται όσα από αυτά για οποιοδήποτε λόγο
καταστρέφονται, μέχρι να έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν
χωρίς φροντίδα. Η συντήρηση των φυτών θα γίνει με ευθύνη του
εκμεταλλευτή για τρία τουλάχιστον χρόνια μετά τη λήξη της
παραγωγικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση αποτυχίας της
φύτευσης, θα γίνονται συμπληρωματικές φυτεύσεις και ανάλογα θα
επεκτείνεται και το χρονικό διάστημα της συντήρησης των φυτών
έτσι ώστε το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι
τουλάχιστον 80%.
Η αποκατάσταση του λατομείου θα συμβαδίζει με την πορεία
εκμετάλλευσης, θα ξεκινάει αμέσως σε κάθε χώρο που καθίσταται
μόνιμος και με τέτοιο τρόπο που η οπτική ρύπανση που θα
δημιουργηθεί από το λατομείο να είναι η μικρότερη δυνατή, τόσο
κατά την διάρκεια εκμετάλλευσης όσο και μετά το τέλος της.
Τα στερεά απόβλητα που μπορεί να προέρχονται από την χρήσηαντικατάσταση
αναλώσιμων
υλικών
που
εμπίπτουν
στην
εναλλακτική διαχείριση, όπως ελαστικά των τροχοφόρων οχημάτων,
οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα υλικά
συσκευασίας των αναλωσίμων κλπ, θα πρέπει να συλλέγονται και να
διατίθενται για ανακύκλωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
κείμενης νομοθεσίας. Τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (παλιά
ανταλλακτικά, μηχανήματα
κλπ) να
συλλέγονται και
να
απομακρύνονται. Η διάθεσή τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/05(ΦΕΚ1909/Β). Οι συλλέκτες –
μεταφορείς που θα παραλαμβάνουν τα παραπάνω απόβλητα θα είναι
κατάλληλα αδειοδοτημένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δε
θα πραγματοποιηθεί καμιά καύση κάθε μορφής υλικών και ιδιαίτερα
ελαστικών ή πλαστικών υλικών που είναι δυνατό να προκαλέσουν
αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον.
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση της σκόνης
και θορύβου που προκαλούνται από την λειτουργία του λατομείου.
Θα ακολουθείται πρόγραμμα ρύθμισης και επιμελούς συντήρησης
των κινητήρων των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται.
Να γίνεται συλλογή ανακύκλωση του χρησιμοποιούμενου νερού
κατά την παραγωγική διαδικασία.
Απαγορεύεται η απόληψη φυτικής γης από ρέματα, χείμαρρους και
δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
Θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μην γίνει καμία επέμβαση ή απόθεση
στείρων σε ρέματα και να μην γίνουν επεμβάσεις σε αυτά, που να
αλλάξουν τα χαρακτηριστικά τους.
Απαγορεύεται η επισκευή ή συντήρηση των οχημάτων και
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μηχανημάτων στον χώρο του λατομείου, για την αποφυγή της
ρύπανσης του εδάφους με ορυκτέλαια. Η αλλαγή των
μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο,
στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους
με τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών. Η
διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων να γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004(ΦΕΚ 64/Α/04).
Για την αντιμετώπιση της παραγόμενης σκόνης θα γίνεται συχνή
διαβροχή των δρόμων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Η
ταχύτητα κίνησης των οχημάτων στην περιοχή εκτέλεσης των
εργασιών θα είναι χαμηλή.
Όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να διαθέτουν
βιβλία συντήρησης από τα οποία θα προκύπτει η τακτική τους
συντήρηση και τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς έλεγχο στις
αρμόδιες υπηρεσίες.
Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προειδοποιητικά και προστατευτικά
μέτρα για την ασφαλή και ανεμπόδιστη διέλευση των οχημάτων.
Η οποιαδήποτε φθορά δασικής και γενικότερα φυτικής βλάστησης
θα περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή.
Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών κατά την εξόρυξη, εκτός των
περιπτώσεων και με τις προϋποθέσεις που θα προβλέπονται στην
απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.
Η προσπέλαση στο λατομικό χώρο θα γίνεται από τον υφιστάμενο
δασικό δρόμο, ο οποίος θα πρέπει να παραμένει ανοιχτός κατά τη
διάρκεια των εργασιών εκμετάλλευσης.

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου / δραστηριότητας,
περιλαμβανόμενων των επιδράσεων στην τοπική και εθνική
οικονομία .
Η ανάπτυξη λατομικής δραστηριότητας στην περιοχή είναι
ευεργετική για τον περιορισμό της ανεργίας και την άνοδο του
βιοτικού επιπέδου της περιοχής. Η λειτουργία ενός λατομείου
μαρμάρου πέρα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα
απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στο λατομικό χώρο είναι ιδιαιτέρως
συμφέρουσα για την εθνική οικονομία, λόγω της αύξησης της
απασχόλησης των τοπικών κατοίκων, της τόνωσης της οικονομικής
δραστηριότητας και της εισροής εσόδων τόσο στο ταμείο του Δήμου
από τα μισθώματα του λατομείου όσο και στα κρατικά ταμεία από τα
μισθώματα και την άμεση και έμμεση φορολογία. Επιπλέον το
μάρμαρο είναι ένα εξαγώγιμο προϊόν που αποφέρει πολύτιμο
συνάλλαγμα για τη χώρα.
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Κατόπιν αυτών,
Παρακαλείται
Το Δημοτικό Συμβούλιο να διατυπώσει τις απόψεις του.
Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος
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