ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 317/2001
Περίληψη
Μη τροπ/ση της υπ’ αριθ. 176/2001 απόφασης
Δ.Σ. και απόρριψη Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
της
εταιρείας
«ΓΜΜΑΕ
ΛΑΡΚΟ».
Σήμερα 11 Ιουνίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 7-6-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π.
Αγαθαγγελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 317/2001 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π. Αγαθαγγελίδης και
αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 321/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Π. Αγαθαγγελίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 322/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ουρσουζίδης, Ν. Ουσουλτζόγλου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 327/2001 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 328/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Α. Δελαβερίδης, Β.
Γιαννουλάκης, Θ. Σιδηρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 331/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την με αριθ. 64/01 απόφαση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου Ημαθίας, σχετικά με την έγκριση Μ.Π.Ε. έρευνας λατομιού χώρου
νικελιούχου μεταλλοφορίας έκτασης 2.379 + 2.379 στρ. στα όρια των Δήμων
Βέροιας και Δοβρά της Εταιρείας «ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ», με την οποία αποφάσισε κατά
πλειοψηφία τα εξής: να γίνει αναπομπή του θέματος στα Δημοτικά Συμβούλια
Βέροιας και Δοβρά για μια εκ νέου συζήτηση με την παρουσία του εκπροσώπου της
Εταιρείας «ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ» διότι ενημερώνοντας το Ν.Σ. διατύπωσε με
βεβαιότητα την άποψη ότι οι παρεμβάσεις για την έρευνα δεν θα έχουν ιδιαίτερες
επιπτώσεις στο περιβάλλον προκειμένου να έρθει εκ νέου προς συζήτηση σε άλλη
συνεδρίαση του Ν.Σ.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την υπ’ αριθ. 176/2001
απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τη «Θέση του Δ.Σ. επί της μελέτης Περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της εταιρείας «ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ» για έρευνα λατομικού χώρου στη
θέση των ΑΜΕ 228 & 232».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος : Το Δ.Σ. Βέροιας ασχολήθηκε στη συνεδρίασή του στις 26-3-01 με
το έγγραφο του Ν. Σ.
Στη συνεδρίαση, το Δ.Σ. είχε αποφασίσει να μη δεχτεί να γίνουν οι αιτούμενες
έρευνες, για τους λόγους που αναφέρθηκαν, στη συγκεκριμένη περιοχή. Τότε είχα πει
ότι υπήρχε πληροφορία ότι η άδεια σ΄ότι αφορά τις ερευνητικές εργασίες είχε δοθεί.
Στη συνέχεια με έγγραφό μου ζήτησα από το τμήμα βιομηχανίας να μου στείλει το
σχετικό φάκελο. Στις 29-11-99, με απόφαση Νομάρχη, δόθηκε άδεια χορήγησης
μεταλλευτικών ερευνών στο Νομό Ημαθίας, σε μία έκταση εμβαδού 9 χιλ. στρ. στην
Περιφέρεια της πρώην Κοινότητας Κουμαριάς. Για το ίδιο θέμα είχαν αρνητικές
αποφάσεις των Δ.Σ. τους, τόσο ο Δήμος Δοβράς, όσο και ο Δήμος Νάουσας. Το Ν.Σ.
σε συνεδρίασή του αποφάσισε να αναπέμψει το θέμα στα Δ.Σ. για εκ νέου συζήτηση,
με την παρουσία του εκπροσώπου της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ.
1) Εάν το Ν.Σ είναι πεπεισμένο ότι δεν θα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, γιατί
δεν παίρνει αυτήν την πολιτική απόφαση και το αναπέμπει;
2) Από πότε το Ν.Σ. λέει στο Δ.Σ., καλέστε και τον εκπρόσωπο της εταιρείας;
Η θέση μου δεν διαφοροποιείται καθόλου σε σχέση με την εισήγηση την οποία
εξέφρασα στο Δ.Σ. της 6-3-01.
Να δοθεί ο λόγος στον εκπρόσωπο της εταιρείας να αναπτύξει την άποψή του.
Αποστολίκας Αθαν. εκπρόσωπος ΛΑΡΚΟ, Β. Ελλάδας. Η ΛΑΡΚΟ είναι η
μεγαλύτερη μεταλλευτική επιχείρηση της Ελλάδας.
Απασχολεί περίπου 4 χιλ. εργαζόμενους. Είναι κρατική εταιρεία. Στην Ε.Ε., είναι
μια από τις 2 εταιρείες παραγωγής νικέλιου και η μοναδική που παράγει νικέλιο
εκμεταλλευόμενη εγχώρια κοιτάσματα. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται σε 5 νομούς.
Στις προσπάθειες που κάνει για συνεχή ανάπτυξη, πραγματοποιεί έρευνες σ΄ όλο τον
Ελλαδικό χώρο, ειδικότερα στην Β. Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτών των ερευνών
εντάσσεται και η προγραμματισμένη έρευνα στην περιοχή της Κουμαριάς.
Θα γίνουν 6 γεωτρήσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε το υπάρχον οδικό δίκτυο, χωρίς
να κάνουμε καμία επέμβαση. Μετά τις έρευνες θα ξαναγίνουν μελέτες, θα είναι πιο
συγκεκριμένος ο χώρος και το Δ.Σ. θα έχει τη δυνατότητα να ξανασυζητήσει για το
θέμα.
Πρόεδρος : Ερωτήσεις.
Σιδηρόπουλος : Δόθηκε άδεια ερευνών από το Υπουργείο; Εάν δόθηκε, τότε για
ποιο λόγο γίνονται αυτές οι διαδικασίες;

Αποστολίκας : Η διαδικασία είναι η εξής: Οι εταιρείες καταθέτουν αίτηση για
έκδοση άδειας μεταλλευτικών ερευνών. Στη συνέχεια οι κατατόπους Νομαρχίες,
παίρνουν τις γνωμοδοτήσεις από διάφορες υπηρεσίες και εφόσον αυτές είναι θετικές,
εκδίδουν άδεια μεταλλευτικών ερευνών. Δεν έχουν καμία σχέση η έκδοση της άδειας,
με τη διαδικασία που ακολουθείται αργότερα. Από το νόμο προβλέπεται ότι και οι
τοπικοί φορείς πρέπει να εκφράσουν άποψη.
Ασλάνογλου : Ο κ. Μυτιλιναίος έχει σχέση μ΄ αυτήν την εταιρεία; Πότε χρονικά
σχεδιάστηκε αυτή η έρευνα για την Ημαθία; Πότε υπεβλήθη αυτή η αίτηση;
Αποστολίκας : 1) Η ΛΑΡΚΟ είναι κρατική εταιρεία. Ανήκει στο Υπουργείο
Ανάπτυξης. Δεν έχει καμία σχέση με ιδιώτες.
2) Η αίτηση κατατέθηκε το 1997.
Χαμαλής : Τα έγγραφα των φορέων είναι θετικά. Η άρνηση ορισμένων Δήμων,
όπως ο δικός μας, θα επηρεάσει την απόφασή σας να ξεκινήσετε τις έρευνες αυτές;
Αποστολίκας : Θα θέλαμε να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη όλων.
Ουρσουζίδης : 1) Πως θα υπάρξει αύξηση του ρυθμού χρήσης; Στην παρούσα
φάση δεν αντιμετωπίζεται.
2) Σημείο 8, Φυσικοί πόροι. Απαντάτε, Ναι στην αύξηση του αριθμού χρήσης
αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου. Στο συγκεκριμένο έργο προφανώς.
Αναφέρεστε στο μέλλον;
Αποστολίκας : Ναι
Ουσρουζίδης : Σημείο 10, Πληθυσμός. Στο ερώτημα εάν το προτεινόμενο έργο θα
αλλάξει την εγκατάσταση, την πυκνότητα ή το ρυθμό αύξησης των ανθρώπων του
πληθυσμού της περιοχής του έργου, απαντήσατε ίσως. Εάν αλλάξει ο ρυθμός
αύξησης του πληθυσμού, τότε πρέπει να αλλάξει και η κατοικία. Δεν μπορεί να
αυξηθεί ο θεωρητικός πληθυσμός και να μην επηρεάσει όλα τα άλλα.
Αποστολίκας : Το ερωτηματολόγιο απαντάται κατ΄ εκτίμηση. Τα στοιχεία που
έχουμε τώρα είναι λίγα τα αγοραστικά στοιχεία θα τα έχουμε στην έρευνα.
Στο ερωτηματολόγιο που θ΄ ακολουθήσει, τα ερωτήματα της μελέτης θα είναι
συγκεκριμένα.
Λελεκάκης : Υπάρχουν γεωλογικοί χάρτες για όλη την Ελλάδα, που δείχνουν
κατά προσέγγιση κάποια υπάρχοντα κοιτάσματα. Υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις που
είναι γνωστές στην εταιρεία; Τι είναι αυτές οι ενδείξεις; Δείχνουν ότι υπάρχουν
τέτοιου είδους κοιτάσματα;
Αποστολίκας : Ειδικά για το νομό Ημαθίας, εκτός από την περιοχή Σφηκιάς και
Ριζομάτων, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Υπάρχουν προϋποθέσεις για την
ύπαρξη κοιτασμάτων. Οι ενδείξεις είναι ελάχιστες. Δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό
για να πούμε ότι υπάρχει κοίτασμα.
Ουρσουζίδης : Η άδεια για μεταλλευτική έρευνα, κατοχυρώνει στη συνέχεια το
δικαίωμα εκμετάλλευσης του κοιτάσματος;
Αποστολίκας : Έχει μια ισχύ 3 ετών. Εάν μέσα στα 3 χρόνια δεν
πραγματοποιηθεί έρευνα, κηρύσσεται έκπτωτος. Το επόμενο στάδιο είναι η χορήγηση
οριστικής παραχώρησης.
Είμαι ειλικρινής σ΄ αυτά που σας είπα. Έχουμε δραστηριότητες σε πολλούς
νομούς της Ελλάδας.
Όπου προκαλούμε ζημιά στο περιβάλλον, φροντίζουμε για την αποκατάστασή
του.
Πρόεδρος : Τοποθετήσεις.
Ασλάνογλου Νικ., εκπρ. Οικολογικής Ομάδας Βέροιας : Είναι δυνατόν να
στερήσουμε αυτόν τον Εθνικό πλούτο από τα παιδιά μας; Μήπως ο ευρύτερος

δημόσιος τομέας ξεπουλιέται; Και αύριο αυτός ο εθνικός πλούτος της ΛΑΡΚΟ πέσει
σε ξένα χέρια; Όχι σ΄ αυτό. Ας αποφασίσουν τα παιδιά μας.
Ουρσουζίδης : Οφείλω να θέσω υπόψη σας κάποια νέα στοιχεία, τα οποία
προέκυψαν από την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο και σε σχέση με το 3ο
συνέδριο ορεινού πλούτου που έλαβε χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα
μας.
Η εξόρυξη του ορυκτού πλούτου είναι μια δραστηριότητα που αναπτύσσεται
από τα αρχαία χρόνια (αρχαία μνημεία). Υπάρχει ορυκτός πλούτος, ο οποίος
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ζήσουμε σε ένα κόσμο καλύτερο, με λιγότερους
κινδύνους.
Μέχρι σήμερα 1 δις τόνοι λιγνίτη έχουν εξορυχθεί και υπάρχουν διαθέσιμα
άλλα 4 δις τόνοι.
Έχουν προγραμματιστεί σε εθνικό επίπεδο, από το 1994-2003, άλλες 3
λιγνιτομονάδες και 4 μονάδες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με νερό, έτσι ούτως
ώστε τα διαθέσιμα της χώρας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες, για να μη
φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για πυρηνική ενέργεια. Όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς
συνέπειες στο περιβάλλον.
Η χώρα μας με βάση τα στοιχεία του 3ου συνεδρίου ορυκτού πλούτου, έχει
κάποια χαρακτηριστικά για τα οποία θα είμαστε περήφανοι αν γίνουν κοινωνοί.
Σε μπετονίτη είμαστε 2η παραγωγός χώρα παγκοσμίως. Σε περλίτη έχουμε την
3η παγκόσμια θέση.
Όσον αφορά τα μάρμαρα, 4 χιλ. επιχειρήσεις λειτουργούν στην Ελλάδα,
απασχολούν 60 χιλ. ανθρώπινο δυναμικό και η ετήσια παραγωγή είναι 2 εκ. τόνοι ανά
έτος.
Το όφελος που προκύπτει για την Ελλάδα είναι 36 δις δρχ./ έτος. Είμαστε η
1η εξαγωγός χώρα στον κόσμο που παράγεται το 75% της ετήσιας παραγωγής δηλ.
850-900 τόνοι, στη Νίσυρο και στο Γυαλί.
Έχοντας υπόψη μου όλη αυτά, δεν πρέπει να αρνηθούμε την πληροφόρηση,
την έρευνα την οποία προτίθενται να κάνουν κάποιοι για εμάς. Τα στοιχεία που
υπάρχουν για την περιοχή μας, είναι από το 1952. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν
αξιοποιηθεί γιατί δεν υπάρχει επαρκής γνώση και πληροφόρηση.
Να αξιοποιήσουμε ως Δήμος τα διαθέσιμα της περιοχής. Υπάρχει
περιβαλλοντική κατεύθυνση από το επιστημονικό δυναμικό του πολυτεχνείου μας.
Σκουμπόπουλος : Η άδεια μεταλλευτικών ερευνών στην Κουμαριά και στη
Φυτειά δόθηκε από το Νομάρχη, ύστερα από τις γνώμες των αρμοδίων υπηρεσιών,
όπως προβλέπει ο νόμος. Η άδεια όμως αυτή δεν ισχύει αν δεν εγκριθούν οι όροι
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Το έγγραφο λοιπόν που στάλθηκε και είναι καταγεγραμμένο στην απόφαση
του Δ.Σ. από τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου ήταν αν πρέπει να
γνωμοδοτήσουμε θετικά για την έγκριση των όρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σ΄
αυτό λοιπόν το ερώτημα και τότε και σήμερα είπαμε όχι να μη γνωμοδοτήσουμε
στους όρους περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Εμμένουμε σε εκείνη τη τοποθέτηση και με την επιχειρηματολογία που
αναπτύξαμε, αλλά μόνο για τους όρους περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εμμένουμε σε
εκείνη τη θέση, να γνωμοδοτήσουμε αρνητικά για τη χορήγηση των όρων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Σιδηρόπουλος : Συμφωνώ αλλά με επιφύλαξη για την 2η φάση. Είχα πει ότι εάν
εκεί αναπτυχθούν εξορύξεις η περιοχή θα γίνει «κρανίου τόπος».
Συμφωνώ με τον κ. Ουρσουζίδη.

Αγαθαγγελίδης : Είναι ανύπαρκτη η επίπτωση των ερευνητικών γεωτρήσεων
μετά την αποχώρηση των γεωτρυπάνων. Ωστόσο όλες οι επιφυλάξεις αναπτύχθηκαν
γύρω από την β΄ φάση. Όποτε γίνονταν παρεμβάσεις στο περιβάλλον για ανάλογους
σκοπούς, το περιβάλλον αφήνονταν στη συνέχεια στην τύχη του.
Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες θα
βελτιωθούν ακόμα περισσότερο στην πορεία.
Εδώ ακούμε μόνο τις δημόσιες τοποθετήσεις. Δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στο
παρασκήνιο. Υπάρχει παρασκήνιο. Ο Δήμαρχος στην εισήγηση του άφησε
υπονοούμενα για τον Νομάρχη. Δεν υπάρχει πληροφόρηση για να πάρουμε
αποφάσεις. Είναι πλασματική η εικόνα που μεταφέρεται εδώ από τον Δήμαρχο.
Άλλα παίζονται. Γεωτρήσεις γίνονται πολλές, για νερό, παράνομα και δεν μιλά κανείς
γι΄ αυτό. Είμαι υπέρ της έρευνας.
Ποτουρίδης : Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι μηδαμινές.
Αυτό που έχει σημασία είναι η εξόρυξη του ορυκτού πλούτου και αυτήν τη
στιγμή δεν το διαχειριζόμαστε καλά. Άλλες χώρες τον ξεπουλούν.
Επομένως θα μπορούσαν η ΛΑΡΚΟ ή οποιαδήποτε εταιρεία, να απευθυνθεί
σ΄ αυτές τις χώρες που ξεπουλούν τα ορυκτά αποθέματά τους και να αγοράσει από
εκεί αποθέματα, προκειμένου να τα αφήσουμε παρακαταθήκη στα παιδιά μας. Δεν
έχουμε πια δικαίωμα να αντλούμε ορυκτό πλούτο μη ανανεώσιμο.
Πρέπει να διαχειριστούμε μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκεί να
στραφούμε προκειμένου να υπάρξει ελπίδα ζωής και για τις επόμενες γενιές.
Χαμαλής : Εμπαιζόμαστε και το Δ.Σ. αλλά και το Ν.Σ. Η ΛΑΡΚΟ, όποια
απόφαση κι αν πάρουμε σήμερα, θα κάνει αρχικά τις έρευνες και αργότερα θα
εκμεταλλευτεί την περιοχή αυτή. Δεν ξεκινάει από μηδενική βάση τις έρευνές της.
Ξέρει καλά και την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των μεταλλευμάτων που την
ενδιαφέρουν.
Είμαι αρνητικός.
Κόλβατζης : Η πεμπτουσία αυτής της συζήτησης είναι, πως ο Δήμος Βέροιας
αντιλαμβάνεται το αναπτυξιακό μοντέλο της συγκεκριμένης περιοχής. Έχει
διατυπωμένη και εκφρασμένη άποψη όσον αφορά την ανάπτυξη της συγκεκριμένης
περιοχής. Το προτεινόμενο μοντέλο υπό την μορφή της έρευνας πρέπει να
διευκρινιστεί.
Δεν υπάρχει κίνηση από μηδενική βάση.
Υπάρχουν δεδομένα τα οποία η συγκεκριμένη εταιρεία προσπαθεί να τα
αποσαφηνίσει, να διευκρινίσει αν υπάρχει αποληψιμότητα και εκμετάλλευση του
συγκεκριμένου ορυκτού πλούτου. Άρα υπάρχουν δύο εκδιαμέτρου αντίθετες
κατευθύνσεις, όσον αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που βάζει η εταιρεία και
συγκεκριμένη άλλη πρόταση του δήμου Βέροιας.
Το ζήτημα είναι εάν θα επιτρέψουμε την εκμετάλλευση ή όχι.
Τηνεκμετάλλευση ο Δήμος Βέροιας δεν την επιτρέπει γιατί έχει εκφρασμένη πολιτική
θέση. Θέλουμε διαφορετικά να εκμεταλλευτούμε την περιοχή.
Αυτού του είδους οι εκμεταλλεύσεις είχαν σοβαρές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένης πρακτικής όσον αφορά το σεβασμό του
περιβάλλοντος απ΄ όλες τις εταιρείες. Είναι δεδομένο ότι θα μετατραπεί σε κρανίου
τόπος ένα από τα πιο όμορφα βουνά της περιοχής. Πρέπει να σταθεί το Δ.Σ. στην
παλιά απόφασή του και να επισημάνει ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη ζωή
των κατοίκων θα είναι οδυνηρή και κάθε άλλο παρά θα βελτιώσει τις συνθήκες ζωής
και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, διότι ο πλούτος και το κέρδος θα πάει σε
συγκεκριμένη εταιρεία. Η πρώτη έρευνα η οποία θα αποκαλύψει το εκμεταλλεύσιμο
της περιοχής, θα έχει ως αποτέλεσμα να δρομολογηθούν διαδικασίες, στις οποίες θα

έχει περιορισμένη αρμοδιότητα και παρέμβαση η τοπική κοινωνία η οποία θα
εκφράζεται δια μέσου του Δ.Σ.
Πρέπει το Δ.Σ. να εμμείνει στην αρχική του απόφαση.
Ασλάνογλου : Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολιτική
διαφωνία που οφείλεται σε ένα έλλειμμα θεσμικό. Δεν έχουμε σχεδιάσει από κοινού
τις ανάγκες και το μέλλον του τόπου. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα θεσμικά όργανα
έχουν ρόλο και άποψη που πρέπει να αναδεικνύεται με τελικό κριτή την κοινωνία.
Εάν το Δ.Σ. εμμένει και είναι αρνητική η γνωμοδότησή του όπως διαφαίνεται,
θα εμμένει και ο Νομάρχης στην έγκριση των ερευνών;
Εάν είναι αρνητική, θα πρέπει να ζητήσουμε από το Νομάρχη να μη
προχωρήσουν οι έρευνες.
Πρόεδρος : Δευτερολογίες
Ουρσουζίδης : Σήμερα συζητάμε για ένα συγκεκριμένο ζήτημα και απαντάμε
στο ερώτημα εάν έχουμε την ανάγκη της πληροφόρησης αυτής όσον αφορά την
έρευνα.
Δήμαρχος : Αν θέλουμε να δούμε τι υπάρχει στην περιοχή μας, θα πέσουμε
στην παγίδα. Η έρευνα θα καλύψει 3 στρ. και ζητούν 9 χιλ. στρ. Επί 3 χρόνια, από τη
στιγμή που θα πάρουν την άδεια και την έγκριση, θα έχουν δικαίωμα να
προχωρήσουν στην εκμετάλλευση και να ζητήσουν την παραχώρηση αυτής της
έκτασης.
Η ΛΑΡΚΟ σήμερα πράγματι είναι κρατική εταιρεία.
Είναι όμως μια απ΄ αυτές οι οποίες θα ιδιωτικοποιηθούν. Οι μετοχές της θα
ανέβουν όταν θα έχει και άδειες εκμετάλλευσης.
Γιατί η αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α. εισηγείται αρνητικά στο Ν.Σ; Είναι στο
NATURA 2000 η περιοχή αυτή. Η έχουμε σχέδιο ανάπτυξης συμβατής με το
περιβάλλον, που για τον ορεινό όγκο του Βερμίου έχει συγκεκριμένες στρατηγικές
και προσδοκούμε τις θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργηθούν να τις
υπερκαλύψουμε με ένα σχέδιο ανάπτυξης θεσμοθετημένο – συμφωνημένο με την
Ν.Α., με τους Δήμους της Νάουσας, της Δοβρά και του δικού μας, και δεν θέλουμε
να το ανατρέψουμε – ή θα δίνουμε συνεχώς. Είμαι κατηγορηματικός ότι αν πρέπει να
απορρίψουμε τους περιβαλλοντικούς όρους.
Αν για οποιοδήποτε λόγο, είτε υπάρχει θετική, είτε αρνητική εισήγηση από το
Ν.Σ. και το Υπουργείο αποφασίσει να χορηγήσει την έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων, τότε θα φέρω θέμα στο Δ.Σ. να κάνουμε άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη και
στο συμβούλιο επικρατείας, να ακυρωθεί κάθε προσπάθεια ανατροπής της
αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν για τη μη τροπ/ση και την απόρριψη της
μελέτης;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 21 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Δ.
Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Ν. Χαμαλής, Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Ι.
Τριανταφυλλίδης, Μ. Σουμελίδης, Α. Ταραλάς, Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β.
Γιαννουλάκης, Λ. Τσαβδαρίδης, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής, Γ.
Μανακούλης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν για την τροπ/ση της προηγούμενης απόφασής
μας;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Δ. Ταχματζίδης, Γ. Ουρσουζίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Π. Αγαθαγγελίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την με αριθ. 176/2001 απόφασή του.

2.- Την υπ’ αριθ. 64/2001 απόφαση του Ν.Σ. Ημαθίας.
3.- Τις απόψεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν
στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Δεν εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 176/2001 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, εμμένοντας στην προηγούμενη θέση του.
Β) Απορρίπτει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έρευνας λατομικού
χώρου νικελιούχου μεταλλοφορίας έκτασης 2.379 + 2.379 στρεμμάτων, στα όρια των
Δήμων Βέροιας και Δοβρά της εταιρείας «ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ».
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 317 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-6-2001
Ο Δήμαρχος
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