ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 316/2009
Περίληψη
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Κ. Βερμίου και έκφραση γνώμης
Δ.Σ. κατά της Μ.Π.Ε. του έργου «Γεωλογική έρευνα για τον
εντοπισμό νικελιούχου μεταλλεύματος στην περιοχή
‘ΣΤΟΥΡΝΑΡΙ’ του Δ.Δ. Σελίου Δήμου Βέροιας».
Σήμερα 11 Μαϊου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 7-5-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Παρόντες
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Μ.
Σ.
Κ.
Γ.
Χ.
Ι.

Aπόντες
Σουμελίδης
Μηλιόπουλος
Συμεωνίδης
Κάκαρης
Γεωργιάδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καπετανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 311/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.
Χατζηαθανασίου, Ε. Σοφιανίδης, Σ. Διαμαντής.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 313/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Καπερανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 315/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Α.
Δελαβερίδης, Μ. Τρανίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 316/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 317/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε.
Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-4-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Μιχαήλ Σουμελίδη, που έχει ως εξής:
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημαθίας με την αρ. 286/6-4-09 Ανακοίνωσή του,
μας πληροφορεί ότι κατατέθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, από την
εταιρεία «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε.ΛΑΡΚΟ» για το έργο
«Γεωλογική Έρευνα για τον εντοπισμό Νικελιούχου Μεταλλεύματος στην περιοχή
‘’Στουρνάρι’’ του Δ.Δ. Σελίου».
Συγκεκριμένα, η εν λόγω Εταιρεία προτίθεται να διερευνήσει την ύπαρξη και
μορφή νικελιούχου κοιτάσματος στην περιοχή ‘’Στουρνάρι’’ ( πίσω από το
Αρσούμπασι), με 17 γεωτρήσεις σε μια περιοχή 829,5 στρεμμάτων.
Η περιοχή ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κάτω Βερμίου (Σελίου) και είναι
λιβαδικής μορφής με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα και δυνατότητες
ανάπτυξης οικοτουριστικής –περιβαλλοντικής αναψυχής.
Το Τοπικό Συμβούλιο του Τ.Δ. Κάτω Βερμίου με την 1/2009 Απόφασή του,
δεν σ υ ν α ι ν ε ί με την διερεύνηση της περιοχής από την εν λόγω Εταιρεία και
εξηγεί τους λόγους . Κατόπιν αυτών, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, να
διατυπώσει τις απόψεις του, επί της κατατεθείσης Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων από την Εταιρεία «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε.
ΛΑΡΚΟ» και επί σκοπώ «Γεωλογικής Έρευνας για τον εντοπισμό Νικελιούχου
Μεταλλεύματος στην περιοχή ‘’Στουρνάρι’’ του Δ.Δ. Σελίου».
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την υπ’ αριθ. 1/2009
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κ. Βερμίου, με την οποία αυτό εισηγείται
ομόφωνα κατά της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
που υπέβαλε η εταιρεία «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»
ως φορέας του έργου «Γεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό νικελιούχου
μεταλλεύματος στην περιοχή ‘ΣΤΟΥΡΝΑΡΙ’ του Δ.Δ. Σελίου Δήμου Βέροιας» (17
γεωτρήσεις σε συνολική έκταση ενός (1) στρέμματος-εμβαδού αιτούμενης περιοχής
829,5 στρέμματα επί συνόλου 5.317,643 στρεμμάτων της ΑΜΕ 245) προκειμένου να
αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για τους κατοίκους του Τ.Δ. Κ. Βερμίου
όσο και για το περιβάλλον και είναι τουριστικό χωριό, ζει από τον Τουρισμό και
επιπλέον είναι δίπλα στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 7-5-2009
εισήγηση της επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ. με την οποία αυτή κατά πλειοψηφία
συμφωνεί με την αριθ. 1/2009 απόφαση του Τ.Σ. Κ. Βερμίου και εισηγείται κατά της
έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που υπέβαλε η
εταιρεία «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» ως φορέα του
έργου «Γεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό νικελιούχου μεταλλεύματος στην
περιοχή ‘ΣΤΟΥΡΝΑΡΙ’ του Δ.Δ. Σελίου Δήμου Βέροιας».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Μας ζητήθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο να πούμε την απόψή μας.
Πρόκειται για παλαιότερο αίτημα, το οποίο είχε απορρίψει και το Νομαρχιακό
Συμβούλιο και ο Δήμος Βέροιας. Το Τ.Σ. Κ. Βερμίου δεν συναινεί,
επιχειρηματολογεί για λόγους τουριστικούς και αξιοποίησης της περιοχής, οφείλω
όμως να πω ότι έγινε μία σοβαρή συζήτηση, για την οποία τελικά πρέπει να σας
ενημερώσω. Θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθεί στο Δ.Σ. Κάποια άτομα συμμετέχουν
στην επιτροπή ανάπτυξης για να πούνε την άποψή τους όσον αφορά την ανάπτυξη
της περιοχής. Δυσκολεύονται πολλές φορές να αποφασίσουν προοδευτικά γιατί
κάποια αιτήματα έχουν ευρύτερη σημασία, ή αν θέλετε αμφισβητούνται τα

αποτελέσματα ή αμφισβητούνται οι σωστές διαδικασίες εκμετάλλευσης μίας
περιοχής ή ενός τρόπου που θα εκμεταλλευθούμε την περιοχή. Τρία μέλη απ’ όλη την
επιτροπή ήταν αντίθετα και είναι σεβαστή η άποψή τους, με την έννοια ότι δεν
μπορούμε να λέμε συνέχεια όχι, σε εταιρείες, ή αν θέλετε τώρα που οι εποχές είναι
δύσκολες όσον αφορά την ανεργία όσον αφορά την έλλειψη του πρωτογενούς υλικού
που υπάρχει έξω στην αγορά, είναι δύσκολο για τα μέλη που υπάρχουνε να
αποφασίζουνε συνέχεια αρνητικά. Έχουμε πει όχι στο Σέλι για διάφορες επενδύσεις,
όχι στο Ξηρολίβαδο σε κάποιους άλλους δρόμους, όχι στα λατομεία που έρχονται να
εκμεταλλευθούν την περιοχή. Κάποτε εδώ στο Δ.Σ., και ακόμη παραπάνω από μας η
Νομαρχία, θα πρέπει να κάνουμε μία σοβαρή δουλειά για να βάλουμε τις
προϋποθέσεις .Δεν μπορεί επειδή δεν υπάρχουν σωστοί ελεγκτικοί μηχανισμοί σ’
αυτό το κράτος να λέμε συνέχεια όχι. Θα πρέπει να έχουμε μία σταθερή πολιτική
βούληση ώστε να πούμε έτσι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την περιοχή και κάτω από
αυτούς τους όρους. Ίσως την επόμενη φορά η επιτροπή να φέρει μία συγκεκριμένη
πρόταση, θα ωριμάσει αυτή η συζήτηση, και θα ασχοληθούμε με αυτό. Δεν γίνεται
στην περιοχή να λέμε μόνο όχι και μη. Όσον αφορά την ΛΑΡΚΟ λέμε όχι γι’ αυτό
που έχει κάνει η ΛΑΡΚΟ σε άλλες πόλεις και η επιτροπή προβλέπει ότι μπορεί να το
εφαρμόσει και στη Βέροια. Επίσης οι όγκοι θα φεύγουν από την περιοχή και θα
πηγαίνουν αλλού, επομένως δεν θα έχει καμία προστιθέμενη αξία για την περιοχή.
Οσο για το μετάλλευμα, είναι ένα μετάλλευμα που μπορεί να δημιουργήσει όντως
τέτοια προβλήματα που επικαλείται το Τ.Δ.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 29-4-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Μ. Σουμελίδη.
2.- Το αριθ. 286/6-4-2009 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας.
3.- Την με αριθ. 1/2009 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κ. Βερμίου.
4.- Την από 7-5-2009 απόφαση της επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται την αριθ. 1/2009 απόφαση του Τ.Σ. Κ. Βερμίου Δήμου Βέροιας
και γνωμοδοτεί κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που
υπέβαλε η εταιρεία «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» ως
φορέας του έργου «Γεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό νικελιούχου μεταλλεύματος
στην περιοχή ‘ΣΤΟΥΡΝΑΡΙ’ του Δ.Δ. Σελίου Δήμου Βέροιας» (17 γεωτρήσεις σε
συνολική έκταση ενός (1) στρέμματος-εμβαδού αιτούμενης περιοχής 829,5
στρέμματα επί συνόλου 5.317,643 στρεμμάτων της ΑΜΕ 245) προκειμένου αφενός
να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στους κατοίκους του Τ.Δ. Κ. Βερμίου
όσο και στο περιβάλλον και αφετέρου επειδή η περιοχή Κ. Βερμίου είναι Τουριστική,
οι κάτοικοί του ζουν από τον Τουρισμό και επιπλέον βρίσκεται παραπλεύρως του
Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 316 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.

Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης

Σ.
Ι.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Καπετανίδης
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18/5/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

