ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 491/2001
Περίληψη
Αποδοχή αιτήματος Κ/Ξ Πολυμύλου για
παραχώρηση δικαιώματος απολαβής υλικού
οδοστρωσίας
περιοχής
«Καστρί»
Δ.Δ.
Καστανέας.
Σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 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 6-9-2001
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 24 μέλη.
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Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
489/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Ουσουλτζόγλου, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 490/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 491/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μανακούλης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-8-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Στην υπηρεσία μας κατατέθηκε αίτηση της Κ/Ξ Πολυμύλου, που ανέλαβε την
κατασκευή του τμήματος «Λευκόπετρα-Πολύμυλος» του έργου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΟΔΟΥ.
Η Κ/Ξ ζητά να της παραχωρήσουμε το δικαίωμα ν΄αναλάβει υλικό
οδοστρωσίας περίπου 50.000 μ3, από έκταση 40 στεμμάτων της περιοχής ΚΑΣΤΡΙ,
του Δημοτικού Δάσους Καστανιάς.
Από την αιτούμενη έκταση, προ διμήνου διενεργήθηκε παράνομη απολαβή
υλικού οδοστρωσίας, εξ αιτίας της οποίας η Δ/νση Δασών κήρυξε αναδασωτέα
έκταση 1,310 στρεμμάτων που αποτελεί τμήμα της αιτούμενης έκτασης των 40
στρεμμάτων.
Παρακαλείται
το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί του σχετικού αιτήματος.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Λελεκάκης :Πρέπει να αποφασίσουμε καταρχήν αν επιτρέπουμε να γίνει
αμμοληψία σ΄αυτήν την έκταση και στη συνέχεια να γίνει η μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Ουρσουζίδης :Γιατί δεν ήρθε το θέμα αυτό στην αρμόδια επιτροπή;
Πρόεδρος :Ήταν έκτακτο θέμα στο προηγούμενο ΔΣ και το σώμα είχε
αποφασίσει να ρθει ως τακτικό θέμα στο σημερινό ΔΣ.
Ουρσουζίδης :Δεν με καλύπτει η απάντησή σας. Καταγγέλλεται από το
Δασαρχείο ότι κάποια εταιρεία έκανε παράνομη παραλαβή υλικού από μία
συγκεκριμένη έκταση 1300 στρ. και το λογικό είναι 1.300 στρ. το συνολικό. 40 τ.μ.
είναι η περιοχή ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να είναι 1.300 τ.μ.
Κήρυξαν αναδασωτέα αυτήν την έκταση από μία συνολικότερη μεγαλύτερη
έκταση. Κατά συνέπεια εμείς σήμερα τι θα αποφασίσουμε; Θα δώσουμε άλλοθι
σ΄αυτόν που παρανόμησε και έκανε αυτήν την αυθαίρετη πράξη; Δεν έχουμε αυτήν
τη δυνατότητα.
Είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ την άποψη του Δασαρχείου. Υπάρχει και
ένα έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι αποφασίζει για τη συγκεκριμένη έκταση, η
οποία αποτελεί συστάδα, δηλ. φόρο όπου υπήρχαν δέντρα του κοινοτικού δάσους
Καστανέας. Αυτό μας προϊδεάζει να στραφούμε στο ότι κάτι άλλαξε αυθαίρετα
χρήση, δηλ. από χώρος δασικός έγινε εκμεταλλεύσιμος για απόληψη αδρανούς
υλικού.
Η΄ η εταιρεία θα πρέπει να κινήσει τη νόμιμη διαδικασία , να υποβάλλει δηλ.
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή να πούμε εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις δεν έχουμε αντίρρηση. Έτσι όμως όπως μπαίνει το θέμα, δεν θα έχουμε
θετική άποψη στο αίτημα της επιχείρησης.
Δήμαρχος :Αν το σώμα αποφασίσει θετικά, δεν νομιμοποιεί καμία επιχείρηση
για να κάνει αμμοληψία. Είναι προφανές ότι η εταιρεία θα ακολουθήσει όλη τη
διαδικασία.
Η θέση της εισήγησης που λέει ότι είμαστε θετικοί σ΄αυτήν την κατεύθυνση
και προφανώς εάν συντρέχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, να ψηφιστεί η εισήγηση
με την προσθήκη ότι μετά την ολοκλήρωση θα έχουμε αποκατάσταση και πλήρη
δενδροφύτευση της έκτασης που τυχόν θα τους δοθεί άδεια να χρησιμοποιήσουν.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-8-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται το αίτημα της Κ/Ξ Πολυμύλου και της παραχωρεί το δικαίωμα
απολαβής υλικού οδοστρωσίας περίπου 50.000 μ3 από έκταση συνολικού εμβαδού
40 στρ. της περιοχής «Καστρί» του Δ.Δ. Καστανέας Δήμου Βέροιας, εφόσον
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της τυχόν απολαβής του παραπάνω υλικού η εταιρεία
οφείλει να προβεί στην αποκατάσταση και πλήρη δενδροφύτευση αυτής της έκτασης.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 491/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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