ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 199/2001
Περίληψη
Θέση του Δ.Σ για τα προβλήματα που
δημιουργούνται από τη λειτουργία των
στάβλων στην περιοχή Προμηθέα
Σήμερα 9 Απριλίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 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 5-4-2001
γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου κ. Κων/νου Πουλασουχίδη 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 27 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Ταχματζίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Α. Κεσίδης
3. Μ. Γαβρίδης
M. Σουμελίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
Ε. Λευκοπούλου
5. K. Aσλάνογλου
Γ. Μανακούλης
6. Α. Δελαβερίδης
Π. Αγαθαγγελίδης
7. Δ. Πέτκος
Απόντες Δημαρχιακοί
8. Κ. Κόλβατζης
Πάρεδροι
-------9. Ε. Λελεκάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Ν. Χαμαλής
12. Λ. Τάκης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 199/2001
13. Ν. Ουσουλτζόγλου
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Σ.
14. Σ. Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Τσαμήτρου και
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Β. Γιαννουλάκης, Σ.
16. Π. Πιτούλιας
Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης και ο
17. Α. Ταραλάς
Δημαρχ. Πάρεδρος κ. Χ. Μουτσιόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 200/2001 απόφασης
18. Χ. Σκουμπόπουλος
αποχώρησε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
19. Χ. Γεωργιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 204/2001 απόφασης
20. Β. Γιαννουλάκης
αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Τάκης, Λ. Τσαβδαρίδης
21. Σ. Παναγιωτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 206/2001 απόφασης
22. Λ. Τσαβδαρίδης
προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης
23. Θ. Σιδηρόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 208/2001 απόφασης
24. Ε. Σοφιανίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Κ. Κόλβατζης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 210/2001 απόφασης
25. Ι. Ακριβόπουλος
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
27. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-4-2001 εισηγητικό
σημείωμα του Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Είναι γνωστό και έχει απασχολήσει πολλές φορές το Δ.Σ. το πρόβλημα από
την ρύπανση που προκαλούν διάφορες βοοτροφικές μονάδες στην περιοχή του
Προμηθέα.
Οι κάτοικοι της περιοχής, το Σ.Σ. και ο Μορφωτικός Σύλλογος, με
υπομνήματά τους, τόσο προς το Δ.Σ., όσο και προς τον τύπο, έθεσαν κατ’
επανάληψη το πρόβλημα.
Το Δ.Σ. με την υπ΄αρ. 383/2000 απόφασή του γνωμοδότησε, κατόπιν
εγγράφου της Ν.Α., υπέρ της επιβολής προστίμων σε διάφορες επιχειρήσεις που
ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Έκτοτε ούτε το Δ.Σ., ούτε το Σ.Σ. αλλά ούτε και οι κάτοικοι του Προμηθέα
δεν έχουν καμία πρηροφόρηση για το :
-Αν τα αποφασισθέντα από το Δ.Σ πρόστιμα επιβλήθηκαν ή όχι και σε ποιο
ύψος.
-Αν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ν.Α ελέγχθηκαν ή όχι οι συνθήκες
λειτουργίας αυτών.
-Αν υπάρχουν, και ποιες παραβάσεις.
-Αν υπάρχει
ουσιώδης μεταβολή των προϋποθέσεων με τις οποίες
χορηγήθηκαν οι άδειες λειτουργίας των
-Και αν κινήθηκε ή όχι η διαδικασία συμμόρφωσης ή ανάκλησης των αδειών
τους.
Επειδή, από τις πρώτες καλές ημέρες του Μαρτίου επανεμφανίσθηκαν τα
φαινόμενα ρύπανσης και όχλησης των κατοίκων της περιοχής.
Επειδή, υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε όλους τους κατοίκους της περιοχής
Προμηθέα για το τι θα επακολουθήσει, ενόψει μάλιστα και του επερχόμενου
καλοκαιριού.
Κατόπιν αυτών παρακαλείται το Δ.Σ., αφού προσκαλέσει τον κ. Νομάρχη, τον
αρμόδιο βοηθό Νομάρχη και τους Διευθυντές όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών της
Ν.Α., να αποφασίσει για τις παραπέρα ενέργειές του.
Επίσης ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής και την από
5-4-2001 εισήγηση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικών Προβλημάτων με
την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα .
Εισηγείται προς το Δ.Σ. να γίνει έλεγχος των Σταβλικών εγκαταστάσεων των
παραπάνω κτηνοτροφικών μονάδων από το κλιμάκιο της ΝΑΗ (ΚΕΠΠΕ) ώστε να
διαπιστωθεί εάν έχουν συμμορφωθεί ή όχι σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται
από τις άδειες λειτουργίας τους, τόσο ως προς το προς τον προβλεπόμενο αριθμό
σταβλισμένων ζώων αλλά και ως προς την επεξεργασία και διάθεση των στερεών και
υγρών αποβλήτων.
Εφόσον εκ νέου διαπιστωθούν οι χρονίζουσες παραβάσεις να κινηθεί άμεσα
η διαδικασία επιβολής προστίμων αλλά και η μερική ή ολική αφαίρεση των αδειών
λειτουργίας των εν λόγω κτηνοτροφικών μονάδων.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώσουν επιθυμία μετεγκατάστασης
των σταβλικών εγκαταστάσεών τους να τους παρασχεθεί κάθε δυνατή υποστήριξη.
Αφού εξαντλήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 4/2001.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά

Ουρδουζίδης: Σε όλους μας είναι γνωστό το πρόβλημα το οποίο υφίστανται,
οι κάτοικοι ειδικά της περιοχής του Προμηθέα, από τη δυσοσμία που προκύπτει από
τη λειτουργία των στάβλων στα όρια του Δήμου μας. Το πρόβλημα κατά τους
θερινούς μήνες είναι εντονότερο και αφορά όχι μόνο τους κατοίκους του Προμηθέα
αλλά και ένα κομμάτι της πόλης μας. Πέρσι, με πρωτοβουλία της Ν.Α , το ΚΕΠΕ
έκανε αυτοψία, και οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούσαν τον αυξημένο
αριθμό των εκτροφομένων ζώων, σε σχέση με αυτά που προβλέπουν οι αρχικές
άδειες λειτουργίας των στάβλων και τη μη σωστή διάθεση των στερεών και υγρών
αποβλήτων τους. Το θέμα ήρθε στις 28-8-00 στο Δ.Σ που κατά πλειοψηφία συμφωνεί
στην επιβολή προστίμου ύψους 1.050.000δρχ για κάθε στάβλο. Ωστόσο μετά από ένα
χρόνο, φτάσαμε στο σημείο να ξανασυζητάμε για το ενδεχόμενο της συνέχισης της
ρύπανσης της πόλης μας από τη λειτουργία των συγκεκριμένων στάβλων. Η απόφαση
της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι ομόφωνη.
Δήμαρχος: Το πρόβλημα με τους στάβλους, ήταν στην ημερήσια διάταξη της
καθημερινής ζωής ενός σημαντικού κομματιού συμπολιτών μας πέρσι το καλοκαίρι.
Στις 17-5-00, επιδίδεται στο Δήμο μία καταγγελία – διαμαρτυρία των κατοίκων του
Προμηθέα και ζητήθηκε συνάντηση με τον υποφαινόμενο για να συζητηθεί το όλο
ζήτημα. Στις 27-5-00, έγινε η συνάντηση αυτή και είδαμε τα ζητήματα σ' ότι αφορά
την εποπτεία των σταβλικών εγκαταστάσεων, εάν εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία,
την επιβολή προστίμων, ακόμα και την κίνηση διαδικασίας οριστικής αφαίρεσης της
αδείας, η οποία ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ν.Α. Συμφωνήσαμε να
συννενώσουμε τις δυνάμεις μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Την επόμενη μέρα, 285-00, με επιστολή και έγγραφο μου προς τον αρμόδιο βοηθό Νομάρχη, κ. Διούδη,
έθετα το θέμα και ζητούσα να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Στις 16-600 έχουμε πλέον καταγγελία των επαγγελματιών της περιοχής του Προμηθέα με το
ίδιο περιεχόμενο, όπου εμφανιζόταν σε όλη του την έκταση το πρόβλημα. Στη
συνέχεια η Ν.Α με έγγραφό της, για την επιβολή ή μη προσδιορισμένου προστίμου
για κάθε σταβλική μονάδα ζητούσε τη γνωμοδότηση του Δ.Σ. Έκτοτε εμείς ως Δ.Σ,
δεν είχαμε καμία ενημέρωση για το τι ενέργειες έγιναν στη συνέχεια γι' αυτό το
ζήτημα. Τα ερωτήματα είναι τα εξής: 1)Επεβλήθει ή όχι τελικά πρόστιμο σε αυτές
τις σταβλικές εγκαταστάσεις; Αν ναι, με ποια απόφαση και σε ποιο ύψος; 2)Έγινε ή
όχι έλεγχος από το αρμόδιο τμήμα υγιεινής και το ΚΕΠΕ; Ποιες παραβάσεις
διαπιστώθηκαν; Με ποιες κατηγορίες παραπέφθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα; Οι
παραβάσεις αυτές ήταν ή όχι παραβάσεις που ουσιαστικά αναιρούν την άδεια και
τους όρους με τους οποίους χορηγήθηκε η αιτούμενη άδεια; 3)Δόθηκε παράταση
συμμόρφωσης; Ποια είναι αυτή; Διότι από τέλη Αυγούστου που πάρθηκε η απόφαση
του Δ.Σ μέχρι τον Απρίλιο, έχουν μεσολαβήσει 8 μήνες και η κατάσταση στους
στάβλους συνεχίζει να είναι τραγική.
Αρχές Φεβρουαρίου, υπήρχε ένα ερέθισμα στον πρόεδρο του Δ.Δ
Τριποτάμου, από πλευράς των ιδιοκτητών Γκαλαϊτση, όπου υπήρξε μία αρχική
βολιδοσκόπηση εάν θα είχε αντίρρηση το Τ.Σ και εν συνεχεία το Δ.Σ για την
μετεγκατάσταση της συγκεκριμένης σταβλικής μονάδας στα διοικητικά όρια του
Δήμου μας και ειδικότερα του Δ.Δ Τριποτάμου. Η θέση μου ήταν ότι από τη στιγμή
που τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεν θα έπρεπε να έχουμε αντίρρηση. Η θέση
του Δ.Σ έπρεπε να ήταν θετική για να γίνει μετεγκατάσταση.
Έκτοτε δεν είχα άλλο ερέθισμα. Όταν ήρθαν τα ερεθίσματα από πλευράς της
συνοικίας του Προμηθέα, κάλεσα τον πρόεδρο του συνεταιρισμού Βοοτρόφων, του
έθεσα το θέμα και στη συνέχεια ήρθε το θέμα στο Δ.Σ.
Διούδης, Αντινομάρχης: Οι στάβλοι υπάρχουν εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν
προβλήματα και προσπαθούμε να δώσουμε λύση. Για να λυθεί το πρόβλημα, ένας

τρόπος υπάρχει. Να γίνει μετεγκατάσταση των μονάδων αυτών. Έλεγχοι γίνονται από
το ΚΕΠΕ. Έγιναν μηνύσεις και δικάστηκαν οι συγκεκριμένοι βοοτρόφοι για το
ποινικό μέρος. Στο διοικητικό μέρος είχαμε μία εισήγηση από το ΚΕΠΕ για
συγκεκριμένο πρόστιμο. Δυστυχώς η πολιτική των προστίμων δεν πραγματοποιήθηκε
ποτέ. Όσα πρόστιμα κι αν επιβλήθηκαν εδώ και χρόνια, ποτέ δεν εισπράχθηκε κανένα
από αυτά. Έβρισκαν τον τρόπο να τα αποποιούνται και να μην εισπράττονται.
Ζητήσαμε από το ΚΕΠΕ να μας κάνει προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει για
τις συγκεκριμένες μονάδες, ώστε να λειτουργήσουν μέχρις ότου αρχίσει να τρέχει το
νέο πρόγραμμα περί μετεγκαταστάσεων ενόψει εφαρμογής τους 3ου Κ.Π.Σ. Το
ΚΕΠΕ, έστειλε στους αδελφούς Γκαλαϊτση & Ανθίτση οδηγίε, ούτως ώστε να
περιοριστεί στο ελάχιστο η σχετική ρύπανση που οφείλεται από την λειτουργία τους.
Ζητήσαμε από τις υπηρεσίες να ελεγχθούν οι οδηγίες που δόθηκαν. Παράλληλα, με
τις οδηγίες αυτές, είχε συντάξει το ΚΕΠΕ και τα προστίματα που είπε ο Δήμαρχος.
Θεωρήσαμε ότι εφόσον οι κτηνοτρόφοι προέβαιναν στις υποδείξεις που τους είχαμε
προτείνει, δεν υπήρχε λόγος να επιβάλλουμε τα σχετικά πρόστιμα, για να τους δοθεί
η ευκαιρία να συμμορφωθούν. Για το λόγο αυτό τα προστίματα δεν επεβλήθηκαν.
Οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι δέχονται να μετεγκατασταθούν οι μονάδες
τους. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζονται πολλά χρήματα. Εάν δεν υπάρξει
πρόγραμμα ενίσχυσης είναι αδύνατο σε έναν κτηνοτρόφο να μεταφέρει την μονάδα
του σε άλλη περιοχή. Το πρόγραμμα εφαρμογής του Γ' ΚΠΣ πήγε πίσω, διότι υπήρχε
καθυστέρηση στην εκταμίευση χρημάτων. Επίσης, υπήρξε άρνηση των Δημάρχων για
τον καθορισμό χώρων μετεγκατάστασης, διότι ο οικιστικός ιστός του Ν. Ημαθίας
είναι πυκνός.
Ο χώρος μετεγκατάστασης της μονάδας των κτηνοτρόφων πρέπει να είναι
ιδιόκτητος. Θα πρέπει το Δ.Σ, εφόσον οι αρμόδιες επιτροπές της Ν.Α έχουν τις
προϋποθέσεις, να επιτρέψει να μετεγκατασταθούν οι κτηνοτρόφοι. Έτσι το πρόβλημα
θα λυθεί σε μόνιμη βάση. Διαφορετικά η άδεια του Γκαλαϊτση λήγει το 2002, οπότε
θα υποχρεωθεί για να ανανεώσει τη λειτουργία του, να πληρεί κάποιους
περιβαλλοντικούς όρους. Για τους αδελφούς Ανθίτση, ήδη έχουν υποβάλλει αιτήσεις
και περιμένουν το πρόγραμμα για να μετεγκατασταθούν.
Εμείς εκείνο που θα κάνουμε είναι οι μονάδες αυτές, να ελέγχονται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες, όσον αφορά τους πληθυσμούς και την ρύπανση που πιθανόν να
ξαναεπιχειρήσουν να κάνουν και τότε τα πρόστιμα θα τα υποστούν υποχρεωτικά,
διότι η ανοχή θα έχει τελειώσει και δεν θα υπάρχουν άλλα περιθώρια.
Προεδρεύων : Ερωτήσεις.
Χαμαλής: Γνωρίζετε ότι σε προηγούμενη θητεία Ν.Α βρέθηκε χώρος στη
Ραχιά; Από τις διαμαρτυρίες όμως των κατοίκων αυτή η προσπάθεια σταμάτησε.
Υπάρχει ενδεχόμενο συνέχισης αυτής της προσπάθειας;
Κουρουζίδης: Δεν μπορεί να πάρει άδεια λόγω απόστασης από το σχέδιο
πόλης; Μετά το 2002 θα λειτουργήσουν;
Διούδης: Μετά το 2002 λήγουν οι άδειές τους και θα κλείσουν.
Και από το Α' και από το Β' ΚΠΣ έγιναν μετεγκαταστάσεις μονάδων. Από το
Α' πακέτο τα ποσά που δαπανήθηκαν ήταν 168εκ ενώ από το Β΄ έφτασαν στα 628εκ.
Εμείς έχουμε ζητήσει την μετεγκατάσταση 100 τέτοιων μονάδων που είναι οχληρές
για όλη την Ημαθία και ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Υπήρχε και τότε πρόγραμμα μετεγκατάστασης, γιατί δεν έφυγαν;
Παπαδόπουλος, πρόεδρος 1ου Σ.Σ: Προτείνουμε: 1)Την επιβολή διοικητικών
προστίμων στους βοοτρόφους που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος και
δυσοσμία. 2)Να κλείσουν όλες οι βοοτροφικές μονάδες, που δεν έχουν άδεια
λειτουργίας. 3)Να τεθεί χρονοδιάγραμμα για την οριστική απομάκρυνση –

μετεγκατάσταση όλων των βοοτροφικών μονάδων που δεν έχουν άδεια, αφού
εξευρεθούν οι σχετικοί πόροι ένταξης τους στο Γ' ΚΠΣ και αφού τους καταβληθούν
οι σχετικές αποζημιώσεις. 4)Να γίνουν έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα δημοσίων
υπηρεσιών, όσων αφορά το κατά πόσο τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι.
Προσωπικά διαπίστωσα τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι σταβλισμένα
τα ζώα. Με τα παραπάνω μέτρα, η περιοχή θα αναπνεύσει και το πρόβλημα θα λυθεί.
Διαμαντόπουλος Διονύσης, εκπρόσωπος επιτροπής αγώνα: Συγκροτήσαμε
από ανάγκη και αγανάκτηση μία επιτροπή αγώνα για το πρόβλημα της δυσοσμίας. Το
πρόβλημα με τους στάβλους υπήρχε, έγινε όμως έντονο τα 2-3 τελευταία χρόνια.
Υπάρχει πολλαπλασιασμός των ζώων. Η οσμή είναι ανυπόφορη.
Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, να υποβάλλετε, ως Δήμος, μήνυση κατά του
επιχειρηματία, ο οποίος υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής της συνοικίας μας. Από την
Ν.Α θα θέλαμε οι εκθέσεις αυτοψίας, οι οποίες δεν προωθούνται, να προταθούν στον
εισαγγελέα για την λήψη άμεσων μέτρων. Όσον αφορά την δέσμευση της Ν.Α ότι δεν
πρόκειται να ανανεωθεί η άδεια το 2002 δεν μας καλύπτει, γιατί η άδεια του
συγκεκριμένου στάβλου λήγει 4-11-2002 και οι εκλογές είναι τον Οκτώβρη του 2002.
Άρα μπορούμε να μιλάμε για τη νέα Ν.Α, όποια και αν είναι αυτή.
Γκόβας Δημήτρης, πρ. βοοτρόφων: Ζήτησα το καλοκαίρι από τους αδελφούς
Γκαλαϊτση και Ανθίτση, να απομακρύνουν την κοπριά, και το έκαναν. Και πέρσι,
τους θερινούς μήνες, η οσμή που ερχόταν στον Προμηθέα, δεν ερχόταν από την
κοπριά. Κάθε εβδομάδα τη μεταφέρουν. Η οσμή έρχεται με τον αέρα και όχι από την
κοπριά. Ήδη ο Ανθίτσης έχει πάρει τις απαιτούμενες άδειες για να πάει στους
Γεωργιανούς. Οι αφοί Γκαλαϊτση ζήτησαν να πάνε στο Κομνήνιο και ο κ. Σουμελίδης
είπε όχι.
Δήμαρχος: Είναι σαφές ότι η αρμοδιότητα ελέγχου, επιβολής προστίμου,
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, κίνησης διαδικασίας αφαίρεσης ή μη των
αδειών λόγω μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες αυτές
χορηγήθηκαν, βαραίνει αποκλειστικά την Ν.Α.
Τα πρόστιμα δεν πληρώνονται. Τι γίνεται; Να το βρούμε.
Ο Δήμος συναισθάνεται τον κόπο και την αγωνία των βοοτρόφων, για τους
οποίους πολλαπλώς έχει πάρει πρωτοβουλίες.
Η πρόταση μου έχει τα εξής σκέλη.
1)Στηρίζουμε τον κλάδο των βοοτρόφων όλων όσων λειτουργούν νόμιμα,
σέβονται το περιβάλλον και τον πολίτη.
2)Ναι στην εγκατάσταση ή στην μετεγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων
στα διοικητικά όρια του Δήμου, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
3)Να λειτουργήσει ένας στοιχειώδης προγραμματισμός από πλευράς του Ν.Σ
και να χωροθετήσει επίσημα ζώνες υποδοχής σταβλικών εγκαταστάσεων.
4)Ζητούμε την εφαρμογή του νόμου (διοικητικά πρόστιμα, ποινικές διώξεις
κλπ).
5)Εβδομαδιαίος έλεγχος της κατάστασης από πλευράς των υπηρεσιών της
Ν.Α και κοινοποίησή τους στο Δ.Σ που αναλαμβάνει την ευθύνη να κοινοποιεί
αυτούς τους ελέγχους στα Σ.Σ, στην επιτροπή αγώνα κλπ.
6)Χρονοδιάγραμμα έως 2 μήνες για να συμμορφωθούν πλήρως και έλεγχο
μέσα από τους εβδομαδιαίους ελέγχους της υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος.
7)Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία της συμμόρφωσης των συγκεκριμένων
επιχειρηματιών, τότε να κινηθεί η διαδικασία ανάκλησης της άδειας και σε
συνεδρίαση του Δ.Σ θα αποφασίσουμε, σε συνεργασία είτε με τα Σ.Σ, είτε με τους
κατοίκους του Προμηθέα, είτε της επιτροπής αγώνα, για το τι θα γίνει από εκεί και
πέρα.Να υπάρχουν οι έλεγχοι και η επιβολή της νομιμότητας.

Προεδρεύων: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Προχθές ανακάλυψε ο Δήμαρχος ότι υπάρχουν στάβλοι και
οσμές στη Βέροια; Οι κάτοικοι του Προμηθέα τόσα χρόνια δεν είχαν καμία
συμπαράσταση από το Δήμο. Τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα δεν λύνονται με
πρόστιμα, αλλά με σχεδιασμό. Οι μόνοι που έχουν απόλυτο δίκαιο και την αμέριστη
συμπαράσταση μας, είναι οι κάτοικοι του Προμηθέα. Πού είναι τα χρήματα από το
ΚΠΣ; Θέλουν να φύγουν και οι ίδιοι οι βοοτρόφοι. Προτείναμε για το ΧΥΤΑ την 3η
λύση και ανάθεση μελετών για να πάμε στην 4η λύση.
Διούδης: Θα αποχωρήσω από την αίθουσα. Η τοποθέτησή μου ήταν
ενημερωτική.
Σιδηρόπουλος: Επειδή εδώ και 25 χρόνια το Δήμο τον κυβερνάει η παράταξη
του κ. Χασιώτη, λογικά η μη επίλυση αυτού του θέματος χρεώνεται και βαρύνει τον
κ. Χασιώτη και την παράταξη του. Εδώ και 6 χρόνια Δήμαρχος είναι ο κ. Χασιώτης
του οποίου τις αρμοδιότητες, τις υπευθυνότητες και τις δυνατότητες κανένας δεν
μπορεί να αμφισβητήσει. Δεν ήξερε ο Δήμαρχος ότι οι έλεγχοι από την Ν.Α γίνονταν
σωστά; Και οι προσπάθειες εξεύρεσης χώρου για την εγκατάσταση των στάβλων
γίνονταν, αλλά και εδώ υπήρχε το πρόβλημα της άρνησης στο να βρεθεί κατάλληλη
θέση.
Για το θέμα των προστίμων, δεν διευκρινίστηκε εάν σταμάτησε με
πρωτοβουλία της Ν.Α ή ενδεχόμενα την αναίρεση την έκανε το αρμόδιο Υπουργείο
Γεωργίας.
Να σταματήσει ο λαϊκισμός. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να μονοπωλεί την
αγάπη και το ενδιαφέρον για την πρόοδο αυτού του τόπου.
Ουσουλτζόγλου: Διαδικαστικά. Να μείνουμεστο θέμα μας. Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι να τοποθετούνται συγκεκριμένα. Να μη σπαταλάμε άσκοπα την ώρα μας.
Προεδρεύων: Συζητάμε και δεν τρώμε τον χρόνο μας. Είναι ένα θέμα σοβαρό
και ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει ότι νομίζει.
Γεωργιάδης Χρ: 19 χρόνια τι έκανε ο Δήμαρχος και η παράταξή του γι΄αυτό
το θέμα; Δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Έκανε το χώρο τεχνών και τίποτα άλλο.
Σε όλα τα άλλα είναι απών. Να πείσει πρώτα τον εαυτό του και μετά όλους τους
άλλους. Επιτέλους φτάνει.
Δελαβερίδης: Οι μονάδες αυτές έχουν άδειες λειτουργίας, τις οποίες πήραν με
διάταξη του 1974, τότε που ο Προμηθέας δεν ήταν ενταγμένος στο σχέδιο πόλεως.
Υπήρχαν οι αποστάσεις και ο νόμος τότε ήταν πιο ελαστικός. Σήμερα, με τις
περιβαλλοντικές μελέτες και με τις μελέτες διάθεσης λυμάτων που απαιτούνται, τα
πράγματα δυσκολεύουν. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πρέπει οι δύο αυτοί
επιχειρηματίες να καταταχθούν από τη Ν.Α πρώτοι για χρηματοδότηση από τα
προγράμματα μετεγκατάστασης. Εάν δεν μπορούν να βρουν οικόπεδο, θα πρέπει να
δεσμευτεί η Νομαρχία ότι θα τους κρατήσει ένα ποσόν, όταν θα βρουν γήπεδο, για να
πάρουν την άδεια και την μετεγκατάσταση. Έτσι μόνο θα αποφύγουμε την ρύπανση.
Για τα πρόστιμα, αυτός που ρυπαίνει πληρώνει. Είναι παλιοί σταβλισμοί.
Κουρουζίδης: Το Δ.Σ στο παρελθόν εξέτασε πολλές φορές το θέμα αυτό. Ο
καθένας από εμάς να κάνει αυτοκριτική γι' αυτό το θέμα και να μας τα πει. Συμφωνώ
με τον πρόεδρο του Σ.Σ. Ο Προμηθέας αργοπεθαίνει και τις συνέπειες θα τις δούμε
στο μέλλον από τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην υγεία των κατοίκων.
Δεν είναι το θέμα μας τι θα κάνει μόνο ο Νομάρχης. Κι εμείς μαζί με τους κατοίκους
του Προμηθέα να λύσουμε το πρόβλημα. Την ευθύνη την έχουμε όλοι εμείς οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι που ψηφίζουμε.
Ουσουλτζόγλου: Υποτιμάται η νοημοσύνη μου. Ο Δήμαρχος είπε 6-7 σημεία.
Τι θα κάνουμε; Αυτό είναι το νόημα. Δεν υπήρχε αυτό πριν από 20 χρόνια.

Τάκης: Είμαι κάτοικος της περιοχης. Ζούμε το πρόβλημα. Εδώ και 3-4 χρόνια
έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση και όχι πριν από 20 χρόνια όπως είπε ο κ.
Σκουμπόπουλος.
Να κοινοποιήσουμε έγγραφο και στο νομίατρο ανά 3-4 μέρες να κάνει έλεγχο
στους στάβλους, έως ότου γίνει η μετεγκατάσταση. Η κατάσταση το καλοκαίρι είναι
αφόρητη. Εάν η Ν.Α δεν πάρει μέτρα μέχρι να λήξει η άδειά τους, το Δ.Σ να
κινητοποιείται κάθε 1-2 μήνες σε βάρος της Ν.Α, η οποία έχει την αρμοδιότητα αλλά
δεν έκανε τίποτα.
Γαβρίδης: Ο πρόεδρος του Σ.Σ και ο εκπρόσωπος της επιτροπής αγώνα έχουν
το λιγότερο παράπονο από τον Δήμαρχο. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Συμφωνώ
με την πρόταση του Δημάρχου. Μόνο έτσι θα λυθεί άμεσα το πρόβλημα.
Ποτουρίδης: Οι συνεχείς δικαστικές αναβολές δείχνουν τη βούληση της
δικαιοσύνης, κατά πόσο θέλει να επιλύσει το ζήτημα. Η πολιτική ηγεσία του Δήμου
έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η δικαιοσύνη
γλίστρησε.
Ο όρος μετεγκατάστασης σταβλικών μονάδων, προέκυψε από το Δήμο της
Βέροιας, και έτσι σαν όρος εντάχθηκε στο Β' ΚΠΣ και υπήρξε η τεράστια αυτή
χρηματοδότηση για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία δυστυχώς οι
βοοτρόφοι της περιοχής μας, δεν ήταν έτοιμοι να την απορροφήσουν ή να την
αποδεχτούν.
Συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου. Να φτάσουμε στο τέλος. Να γίνει
εφαρμογή της νομοθεσίας. Η Ν.Α, τη ρυπογόνα αυτή δραστηριότητα των
βοοτροφικών μονάδων της πόλης μας, δεν θέλει να την λύσει. Είναι παράβαση
καθήκοντος, όταν η Ν.Α δεν εφαρμόζει τον νόμο.
Η Αγροτική Τράπεζα είναι ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων και του
οικοπέδου Σπανού. Δεν πρέπει να ενεργοποιήσει άλλο τη σταβλική μονάδα. Να
αγοράσει ο Δήμος αυτό το κτήμα με τις εγκαταστάσεις που έχει να το
χρησιμοποιούμε για οτιδήποτε άλλο έχει ανάγκη ο Δήμος.
Ασλάνογλου: Είναι φανερό ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι κάποιοι
επιχειρηματίες δεν τηρούν τους όρους λειτουργίας. Στην πραγματικότητα αυτό είναι
αθέμιτος ανταγωνισμός με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Οι συγκεκριμένοι
επιχειρηματίες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να
λειτουργούν αυθαίρετα. Για να γίνει αυτό, πρέπει τα όργανα τα οποία είναι
φορτισμένα από το νόμο, να επιβάλλουν τους κανόνες. Δεν λειτουργούν όπως πρέπει.
Μετά από τη σημερινή συζήτηση, θα γίνει καθαρό ότι αυτοί οι κανόνες θα
εφαρμοστούν και εγγυητής της εφαρμογής αυτών των κανόνων μπορεί να γίνει το
Δ.Σ.
Χαμαλής: Να πάρουμε δραστικά μέτρα ώστε να λυθούν γρήγορα αυτά τα
προβλήματα. Η οριστική λύση θα επέλθει με την απομάκρυνση των σταβλικών
εγκαταστάσεων σε μέρος που να μην επηρεάζει ούτε την πόλη μας, αλλά ούτε και να
γίνει σε βάρος κάποιου Δ.Δ.
Γιαννουλάκης: Υπάρχει γενική αναταραχή στον Προμηθέα. Η ατμόσφαιρα
είναι αποπνικτική. Ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Κι αν συνεχιστεί αυτή η
κατάσταση, προβλέπω να δημιουργηθούν και ανεξέλεγκτες αναστατώσεις και
κινητοποιήσεις των κατοίκων.
Να γίνουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι ενέργειες για μετεγκατάσταση των
μονάδων αυτών.
Ακριβόπουλος: Η φιλοσοφία του Δήμου και του Δ.Σ, πρέπει να είναι στο να
πιέσουμε για να γίνει απορρόφηση των κονδυλίων του Γ' ΚΠΣ, έτσι ώστε να
μετεγκατασταθούν αυτοί και να δοθεί οριστική λύση. Τα κατασταλτικά μέτρα δεν

θα δώσουν ουσιώδη λύση στους κατοίκους του Προμηθέα. Να βοηθήσουμε στην
μετεγκατάσταση.
Ουρσουζίδης: Το 1985 ο τότε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ο κ. Τρίτσης καθιέρωσε
νόμους οι οποίοι θωράκισαν το περιβάλλον απέναντι στην αισιοδοξία που υπήρχε τα
προηγούμενα έτη. Να γίνει επιβολή της νομοθεσίας.
Προεδρεύων: Δευτερολογίες.
Σκουμπόπουλος: Οι στάβλοι του κ. Σπανού τότε είχαν 2.000 μοσχάρια. Το
δίκαιο είναι με το μέρος των κατοίκων.
Οι προτάσεις μου είναι οι εξής:
1)Άμεση εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης των στάβλων.
2)Κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ στα αρμόδια Υπουργεία, με
συνοδευτικό έγγραφο του Δήμαρχου, για την άμεση χρηματοδότηση.
3)Άμεση εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά και
πολιτικά όργανα.
4)Αυστηρή ειδοποίηση στους ιδιοκτήτες όλων των στάβλων, που είναι
περιμετρικά της πόλης, για άμεση εφαρμογή των αδειών τους και συμμορφώσεως της
λειτουργίας τους σύμφωνα με τις άδειες.
Γεωργιάδης Χρ: Συμμόρφωση των ιδιοκτητών. Όχι πρόστιμα.
Κουρουζίδης: Για πρώτη φορά συμφωνεί η μείζων αντιπολίτευση. Δεν είχατε
άλλο περιθώριο. Πρώτη φορά άκουσα προτάσεις σε ένα θέμα. Καλή αρχή για να
έχετε μέλλον.
Τάκης: Ο κ. Σκουμπόπουλος, ενώ αρχικά δεν είχε θέση, στην πορεία
ακούγοντας όλη αυτήν την κατακραυγή των πολιτών του Προμηθέα, διαμόρφωσε τη
θέση του .
Ο κ. Σκουμπόπουλος αναφέρθηκε στη συγκέντρωση του Προμηθέα. Η
συγκέντρωση αυτή ήταν μεγαλύτερη και από την προεκλογική συγκέντρωση της
«Δημοκρατικής Αλλαγής» κι αυτό γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι η «Δημοκρατική
Αλλαγή» έχει συνέπεια και συνέχεια.
Ασλάνογλου :Η πρότασή σας είναι ίδια με την εισήγηση της επιτροπής και
την κωδικοποίηση των προτάσεων του Δημάρχου.
Ακριβόπουλος :Κε Ασλάνογλου, ψηφίσαμε την επιβολή προστίμου τον Μάϊο
του 2000. Διαφωνήσαμε στο ποσό. 20 χρόνια δεν κάνατε τίποτα. Ήσασταν απόντες
σ΄αυτόν τον τομέα. Να δέχεστε και την κριτική.
Δήμαρχος :Ταυτόσημες οι προτάσεις μας με της επιτροπής. Γιατί δεν
ψηφίστηκε από την αρχή; Υπάρχει ευθύνη;
Η θέση είναι η εισήγηση της επιτροπής που μιλάει για την μετεγκατάσταση,
για την εφαρμογή της νομιμότητας, για τους έλεγχους, για την ανάκληση των αδειών
και για τα πρόστιμα κατ΄εφαρμογή της νομιμότητας. Και εξειδικεύτηκε με την
πρόταση του Δημάρχου ότι οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται ανά εβδομάδα και
επειδή δεν θέλουμε να εξοντώσουμε κανέναν, να γίνει ένα συγκεκριμένο 2μηνο
χρονοδιάγραμμα πλήρους συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία. Σε 2 μήνες σε
ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ , για το εάν υπήρξε ή όχι συμμόρφωση και στην
περίπτωση που δεν υπήρξε θα αποφασίσουμε, είτε μαζικές κινητοποιήσεις σε
συνεργασία με τους κατοίκους, είτε προσφυγή στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, είτε
οτιδήποτε αποφασίσει το Δ.Σ.
Σκουμπόπουλος :Επί προσωπικού, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε ότι εργάζομαι ως
σύμβουλος του Νομάρχη και άφησε υπονοούμενα. Εάν έχει αποδεικτικά στοιχεία να
τα καταθέσει, αλλιώς τον κατηγορώ ως μεγάλο ψεύτη αυτής της πόλης.
Προεδρεύων :Κε Σκουμπόπουλε, ας κατέβουν οι τόνοι. Ενιαία λοιπόν η
πρόταση;

Σκουμπόπουλος :Επιμένω στην πρότασή μου. Άμεση εφαρμογή από αύριο
όλων των ελεγκτικών οργάνων και όχι στο 2μηνο.
Δήμαρχος :Αποδέχομαι να συμπεριληφθεί ότι ο έλεγχος αυτός πρέπει να
αρχίσει από αύριο και να αφορά όλες τις σταβλικές μονάδες.
Προεδρεύων :Έχουμε μία πρόταση όπως διαμορφώθηκε από την εισήγηση
της επιτροπής , την πρόταση του Δημάρχου και την πρόταση του κ. Σκουμπόπουλου.
Συμφωνεί το σώμα;
Σύμβουλοι :Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-4-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την με αριθ. 383/2000 απόφασή του με την οποία γνωμοδότησε υπέρ της
επιβολής προστίμων σε διάφορες επιχειρήσεις που ρυπαίνουν το περιβάλλον.
3.- Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν μας έγινε γνωστό εάν έχουν επιβληθεί τα
παραπάνω πρόστιμα και εάν ελέγχθηκαν ή όχι οι συνθήκες λειτουργίας των
παραπάνω στάβλων.
4.- Ότι από τις πρώτες καλές ημέρες του Μαρτίου επανεμφανίσθηκαν τα φαινόμενα
ρύπανσης και όχλησης των κατοίκων της παραπάνω περιοχής.
5.- Ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε όλους τους κατοίκους της περιοχής Προμηθέα
για το τι θα επακολουθήσει, ενόψει και του επερχόμενου καλοκαιριού.
6.- Τις προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν
στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εκφράζει τη θέση του για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη
λειτουργία των στάβλων στην περιοχή Προμηθέα, ως εξής:
1) Στηρίζει τον κλάδο των βοοτρόφων όλων όσων λειτουργούν νόμιμα και
σέβονται το περιβάλλον και τον πολίτη.
2) Συναινεί με την εγκατάσταση ή την μετεγκατάσταση σταβλικών
εγκαταστάσεων στα διοικητικά όρια του Δήμου, εφόσον αυτοί πληρούν
τις νόμιμες προϋποθέσεις.
3) Ζητά:
α) να λειτουργήσει από το Νομαρχιακό Συμβούλιο ένας στοιχειώδης
προγραμματισμός και να χωροθετήσει επίσημα ζώνες υποδοχής σταβλικών
εγκαταστάσεων.
β) την άμεση εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης των στάβλων.
γ) την άμεση εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά και
πολιτικά όργανα.
δ) να σταλεί αυστηρή ειδοποίηση στους ιδιοκτήτες όλων των σταβλικών μονάδων για
άμεση εφαρμογή των αδειών τους και συμμόρφωσης της λειτουργίας με τις άδειες.
ε) τον άμεσο έλεγχο όλων των σταβλικών μονάδων για να συμμορφωθούν πλήρως με
του όρους που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας τους και έλεγχος μέσα από
τους εβδομαδιαίους ελέγχους της υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος.
στ) να πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ημαθίας εβδομαδιαίος έλεγχος της κατάστασης με κοιν/ση των
αποτελεσμάτων στο Δ.Σ. το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη να κοινοποιεί αυτούς
τους ελέγχους στα Σ.Σ., στην επιτροπή αγώνα κ.λ.π.
ζ) εάν περνάει άπρακτη η προθεσμία συμμόρφωσης των συγκεκριμένων
επιχειρηματιών, τότε να κινείται η διαδικασία ανάκλησης της άδειας και σε

συνεδρίαση του Δ.Σ. να αποφασισθεί, σε συνεργασία είτε με τα Σ.Σ., είτε με τους
κατοίκους του Προμηθέα, είτε της επιτροπής αγώνα, για το τι θα γίνει από εκεί και
πέρα.
4) Να κοιν/θεί η παρούσα απόφαση στα αρμόδια Υπουργεία με συνοδευτικό
έγγραφο του Δημάρχου για την άμεση χρηματοδότηση.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 199 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.
I.
Μ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ Κ.
Α.
Δ.
Κ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.
Κ.
Γ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Ν.
Λ.
Σ.
Ι.
Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-5-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Λ.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

