ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ.19/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 460/2009
Περίληψη
Εμμονή στην αριθ. 613/2007 απόφαση Δ.Σ. περί αποδοχής
εισήγησης Τ.Σ. Κουμαριάς και έκφρασης γνώμης κατά της
ΜΠΕ εκμετάλλευσης λατομικού χώρου βιομηχανικού
ορυκτού από την εταιρεία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
Σήμερα 31 Αυγούστου 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 27-8-2009 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Συμεωνίδης
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 458/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 460/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 462/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 463/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 467/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 468/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 482/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 496/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 510/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 513/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-8-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
το οποίο έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 613/2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή της εισήγησης του Τ.Σ.
Κουμαριάς και η γνωμοδότηση του Δ.Σ. κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) εκμετάλλευσης λατομικού χώρου βιομηχανικού ορυκτού
(ανθρακικού ασβεστίου) έκτασης 540,975 στρεμμάτων στη θέση «Έλατα
Ξηρολιβάδου» από την εταιρεία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» θυγατρικής της ΟΜΥΑ AG
(Πολυεθνική εταιρεία παραγωγής σειράς προϊόντων από Ανθρακικό Ασβέστιο).
Σε αντίθεση με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ., την αριθ. 9/2006 σχετική
απόφαση του Τ.Σ. Κουμαριάς, την αριθ. 226/2007 απόφαση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου Ημαθίας, με την οποία αυτό εισηγήθηκε ομόφωνα κατά της λειτουργίας
της παραπάνω μονάδας, την εκφρασμένη αντίθεση του Πολιτιστικού Ομίλου και των
κατοίκων του Ξηρολιβάδου και άλλων φορέων του Νομού, εκδόθηκε η αριθ.
123472/2403/30-7-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. - Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί
όροι και περιορισμοί για την εκμετάλλευση του παραπάνω λατομικού χώρου
βιομηχανικού ορυκτού και των συνοδών αυτής έργων από την εταιρεία ΟΜΥΑ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στον παραπάνω χώρο.
Με την αριθ. 464/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η
κατάθεση από τον δικηγόρο του Δήμου αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής
στο ΣτΕ, για λογαριασμό του Δήμου Βέροιας, κατά της παραπάνω Κ.Υ.Α.
Ύστερα από τα παραπάνω, επειδή εκτιμούμε ότι οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από τη λειτουργία της παραπάνω μονάδας θα επιφέρουν ανυπολόγιστη
οικολογική καταστροφή και ανεπανόρθωτη ζημία στην τουριστική και οικονομική
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και θα αποτελέσουν σοβαρότατη απειλή για την
υγεία των πολιτών, παρακαλούμε το Δ.Σ. να εμμένει στην αριθ. 613/2007 απόφασή
του, να καταδικάσει την αριθ. 123472/2403/30-7-2009 Κ.Υ.Α. και να ζητήσει από τα
αρμόδια Κυβερνητικά Όργανα την άμεση ανάκλησή της.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, κα και κοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται απλός για
εμμονή σε μια απόφαση, η οποία έχει ληφθεί, αλλά θα πρέπει προφανώς να πάρουμε
και άλλες αποφάσεις σχετικά με αυτό το θέμα γιατί ή κάτι δεν κάναμε καλά εμείς ή
κάποιοι, οι οποίοι κατοικοεδρεύουνε λίγο μακρύτερα από εδώ, στην Αθήνα, όχι
απλός αγνοούν, αλλά κουρελιάζουν τις ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών μας
οργάνων, του Α΄ και Β΄ βαθμού της αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς οι δικές μας
αρμοδιότητες, ως δημοτικού συμβουλίου, είναι συγκεκριμένες. Δυστυχώς στα
ζητήματα αυτά, τα τόσο μεγάλα και τόσο σοβαρά, υπάρχουν συναρμοδιότητες και
δεν θα κουραστώ να το λέω ότι ένα μείζον ζήτημα για τα κακώς κείμενα είναι αυτές
οι συναρμοδιότητες, οι οποίες μοιράζουν τα ζητήματα σε δυο, σε τρεις, σε τέσσερις,
σε πέντε μεριές και τελικά είναι όλοι ανευθυνοϋπεύθυνοι. Επειδή σε ένα τόσο
σημαντικό ζήτημα, τα πολλά λόγια είναι φτώχια, θα πω δυο λόγια για να
επαναφέρουμε το θέμα στη μνήμη μας, δυο κουβέντες μόνο και θα προτείνω κε
πρόεδρε, να μιλήσουν όσοι διαφωνούν με την θέση μας, δηλαδή όσοι θέλουν να γίνει
το λατομείο της ΟΜΥΑ στο Ξηρολίβαδο ή όσοι έχουν στο δια ταύτα να προτείνουν
κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για να προχωρήσουμε να διατρανώσουμε τη βούλησή μας,
η οποία πιστεύω θα είναι για άλλη μια φορά ομόφωνη ενάντια σε αυτό που
επιχειρείται και από εκεί και πέρα να προτείνουμε και δυο πράγματα ακόμη γιατί ήδη
έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Έτσι λοιπόν, όπως είναι γνωστό, με την 613/07
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η απόφαση του Τοπικού
Σουμβουλίου της Κουμαριάς κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για

την εκμετάλλευση λατομικού χώρου πλέον των 540 στρ. στην περιοχή του
Ξηρολιβάδου από την ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ, που είναι θυγατρική της ΟΜΥΑ AG μιας
μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Μετά τις αποφάσεις αυτές πήρε παρόμοια απόφαση
και το Νομαρχιακό Συμβούλιο και παρότι υπήρχαν αυτές οι ομόφωνες αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων και η ομόθυμη βούληση της τοπικής κοινωνίας να μην
επιτρέψει αυτού του είδους τις δραστηριότητες εκεί, ήρθε δυστυχώς η κοινή
υπουργική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης και
μάλιστα το περίεργο είναι ότι ο ένας εκ των υφυπουργών που υπογράφει, γιατί
υπογράφει ο κύριος Σουφλιάς και δυο υφυπουργοί, ένας εκ των υφυπουργών που
υπογράφει, είναι αυτός ο οποίος υπέγραψε και για την ήπια ανάπτυξη του Βερμίου
συνολικά στο πρόγραμμα Βέρμιον, για το οποίο μαζευόμαστε τακτικά και τι δίνει στη
Νάουσα. Θέλω να πω ότι και λαϊκές συνελεύσεις γίνανε στο χωριό, στο Ξηρολίβαδο
και θέλω να ευχαριστήσω τον τοπικό σύλλογο για την συμβολή του σ’ αυτήν την
υπόθεση και λαϊκή συνέλευση έγινε και κληθήκαμε από τον σύλλογο, με παρόντες
βουλευτές και εκπροσώπους πολλών φορέων και εκφράστηκε πάλι η ομόφωνη
απόφαση όλων να προχωρήσει το θέμα και ένα πρακτικό ζήτημα να επισκεφθούμε
όλοι μας τον κύριο Σουφλιά, παρόντος και του κυρίου Σούρλα που γεννήθηκε στο
Ιμπηλί, σε μια περιοχή την οποία υπεραγαπά και την οποία την υποστηρίζει και
πιστεύω θα ήταν σημαντική η συμβολή του σε αυτό. Δεν έχει κλειστεί ακόμα το
ραντεβού με τον υπουργό τον κύριο Σουφλιά, περιμένουμε και θα είμαστε έτοιμοι
ανά πάσα στιγμή της μέρας και της νύχτας για να πάμε στο ραντεβού αυτό. Βέβαια
για να μην μείνουμε σε αυτά οφείλω να πω ότι ήδη η δημαρχιακή επιτροπή του δήμου
της Βέροιας εξουσιοδότησε τον δικηγόρο τον κύριο Παπαστεργίου, ο οποίος
καταθέτει, εάν όχι σήμερα, αύριο την αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής στο
συμβούλιο της επικρατείας για λογαριασμό του δήμου Βέροιας, κατά της κοινής
υπουργικής απόφασης που δυστυχώς υπάρχει και εμείς καλούμαστε, και αυτή είναι η
πρόταση μου, στην οποία αν κάποιος θέλει να προσθέσει κάτι επιπλέον να τη
δεχθούμε ευχαρίστως εφόσον είναι προς την κατεύθυνση που θέλουμε, δηλαδή να
μην γίνει αυτό το λατομείο εκεί. Να εμμένουμε στην αριθ. την 613/07 απόφασή μας,
να ζητήσουμε άμεση ανάκληση της ΚΥΑ, να εγκρίνουμε και εμείς ως δημοτικό
συμβούλιο τις ενέργειες που γίνονται στο νομικό κομμάτι από το δήμος της Βέροιας
και να αποφασίσουμε εν κατακλείδι και την προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για
παράβαση διεθνών συμφωνιών που υπέγραψε, για την κατάταξη ζωνών ειδικής
προστασίας διότι έτσι πρέπει να δούμε την περιοχή αυτή του Βερμίου, ως ζώνη
ειδικής προστασίας όπου όλοι μας θέλουμε μια ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά
είναι τα τέσσερα σκέλη της μιας πρότασης που κατεβάζω εγώ στο συμβούλιο, εάν
κάποιος συνάδελφος ή πολίτης διαφωνεί ή θέλει να προσθέσει κάτι επιπλέον, νομίζω
θα ήταν χρήσιμο για την πορεία της συζήτησης κε πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις
Σκουμπόπουλος: Η ομόφωνη απόφαση για την απόρριψη ή μάλλον το ότι
κάναμε δεκτή την εισήγηση του τοπικού συμβουλίου της Κουμαριάς για να μην γίνει
το λατομείο αυτό στο Ξηρολίβαδο πάρθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 2007. Ρωτώ την
κυρία δήμαρχο αν αυτή η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στα συναρμόδια υπουργεία
για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, αν έγινε γνωστό με επίσκεψη,
προφορική, της κας δημάρχου στους τρεις συναρμόδιους υπουργούς ή αν τους
έστειλε ένα έγγραφο που να τους ενημερώνει ότι η τοπική κοινωνία είναι αντίθετη με
αυτήν την εκμετάλλευση στο Ξηρολίβαδο και τι ενέργειες έκανε από την ώρα που
πήρε αυτήν την απόφαση το δημοτικό συμβούλιο, για να αποτρέψει τους υπουργούς
να υπογράψουν την αυτή την ΚΥΑ.
Ακριβόπουλος: Διάβασε τη σκέψη μου ο κος Σκουμπόπουλος, αυτό θα έλεγα
και συμπληρωματικά λέω ότι όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση το Νοέμβριο του 2007,
γνωρίζαμε όλοι ότι ο δήμος της Βέροιας ήρθε 5-6 μήνες μετά για να εκφράσει τη
γνώμη, ενώ δεν έλαβε στο σωστό χρόνο την γνώμη αυτή και υπήρχε αυτή η θετική

προϋπόθεση για την ΟΜΥΑ Α.Ε να προχωρήσει στην έκδοση της αδείας. Επειδή
υπήρχε αυτό το γεγονός και το γνώριζε η δήμαρχος, ότι η απόφαση μας εκ των
υστέρων είχε μόνο πολιτικό αντίκρισμα και όχι νομικό, και απεδείχθη και από την
έκδοση της αποφάσεως, τι έκανε αυτά τα δυο χρόνια; Ποιες ήταν οι επαφές, ποια
δραστηριότητα επέλεξε; Γιατί υπήρχε το πραγματικό πρόβλημα, ότι νομικά θεωρείται
θετική η θέση του δήμου με το λάθος που έγινε τότε, ενώ υπήρχε και μια πολιτική
απόφαση. Έκανε κάτι παραπέρα ή αφέθηκε σε αυτήν την πολιτική απόφαση που
πήραμε; Όλα δεν είναι πολιτικά στην Ελλάδα και λαϊκισμοί, υπάρχουν και νόμοι που πρέπει
να εφαρμόζονται.

Κρομμύδας: Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία δήμαρχο, σωστά φέρατε τη θέση
και στηρίζει τους Ξηρολιβαδιώτες, όταν όμως το τοπικό συμβούλιο των Ασωμάτων,
με υπογραφές έφερε θέμα για την ΑΣΦΑΛΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ούτε καν το
συζήτησε ούτε καν το έβαλε θέμα. Γιατί δηλαδή για το Ξηρολίβαδο και καλά έκανε
και είπε ότι αναλαμβάνει και τα δικαστικά έξοδα των ανθρώπων, αλλά για την
ΑΣΦΑΛΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ γιατί δεν θα μας καλύψει ο νομικός σύμβουλος του δήμου;

Δελαβερίδης: Κα δήμαρχε, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχουν
καθοριστεί οι λατομικές ζώνες και μια από τις ζώνες αυτές είναι και πάνω στο
Ξηρολίβαδο. Πληροφορούμαι ότι τα 540 στρ. που διεκδικούν ή μάλλον με την μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων να εκμεταλλευτούν τον λατομικό χώρο για το
βιομηχανικό ορυκτό από την εταιρεία ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε, συμπίπτει σε αυτήν τη
λατομική ζώνη. Αυτό τουλάχιστον το 2007 το ξέραμε ή όχι μάλλον, δεν το ξέραμε,
γιατί εκ των υστέρων ψηφίστηκαν οι λατομικές ζώνες, κε Παυλίδη θα με βοηθήσετε
σε αυτό, νομίζω μετά ψηφίστηκε, αν όμως συμπίπτει είναι μέσα στην λατομική ζώνη
θα έχουμε πρόβλημα. Βεβαίως διαβάζω εδώ κύριε Σκουμπόπουλε, υπάρχει πίνακας
αποδεκτών, υπουργείο ανάπτυξης, υπουργείο ΥΠΕΧΩΔΕ κ.λ.π., άρα θα πρέπει να
κοινοποιήθηκε σε όλα τα υπουργεία. Εγώ θα ήθελα να ξέρω κα δήμαρχε αν είχαμε
την υποχρέωση μαζί με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να κάνουμε και
ένσταση στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου ώστε να μην εγκριθεί η μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Δήμαρχος: Προφανώς η ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε τότε κοινοποιήθηκε
στα συναρμόδια υπουργεία. Όλοι ήξεραν ότι υπάρχουν οι ομόφωνες αποφάσεις και
του δημοτικού και του νομαρχιακού συμβουλίου, εδώ λοιπόν ας μην ψάχνουμε το
φταίξιμο αλλού, όλοι μας έχουμε φταίξιμο και για όλα τα ζητήματα και κανείς δεν
πρέπει να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του. Μπορεί να μας ξέφυγε και κάτι αλλά
δεν δέχομαι να δικαιολογούμε ανθρώπους που έβαλαν την υπογραφή τους ενώ
γνώριζαν ότι όλοι η τοπική κοινωνία και σε νομαρχιακό και σε δημοτικό επίπεδο
ήταν αντίθετη. Γιατί τους δικαιολογείτε; Όσο για τους 5-6 μήνες, ξέρετε ότι η
δημοσίευση από το νομαρχιακό συμβούλιο, για να θυμόμαστε λίγο και τα πιο πίσω,
αναφερότανε τότε, την πρώτη, φορά σε 560 τ.μ., εγώ δεν θα πω ότι αυτό έγινε
εσκεμμένα ή ήταν ένα λάθος και θα δεχθώ ότι ήταν ένα λάθος εν πάση περιπτώσει
υποτίθεται ότι προλάβαμε τότε την υπόθεση, ενεργήσαμε και θυμάστε ότι έγιναν οι
συνεδριάσεις τότε των οργάνων και του νομαρχιακού και του δημοτικού συμβουλίου
και ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις. Λοιπόν ποιόν πάμε να δικαιολογήσουμε τώρα;
Συμφωνούμε ή διαφωνούμε; αυτό είναι το ερώτημα και εδώ πρέπει να απαντήσουμε.
Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις βεβαίως έχουμε όλο το δικαίωμα να
μιλάμε ως το πρωί, το ζήτημα όμως είναι ένα. Κατατέθηκε ένα θέμα. Συμφωνούμε ή
διαφωνούμε; Να πάμε και ως τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, να ζητήσουμε να είναι
προστατευμένη περιοχή εκεί πέρα να τελειώνουμε. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε; Αυτά
μπορούμε να κάνουμε, αυτά να κάνουμε και αν χρειαστεί, όπως είπαμε και άλλες
φορές, να στηθούμε και να βάλουμε και οδοφράγματα, δεν ξέρω αν πιάνει αυτό,
μιλάμε για τεράστιες εταιρείες και μιλάμε για πολύ δύσκολο χειρισμό υποθέσεων,
τους διώχνεις από το παράθυρο και μπαίνουν από την πόρτα, τους διώχνεις από την
πόρτα και μπαίνουν από το παράθυρο. Δεν ξέρω αν ήρθε στο προεδρείο αίτημα να

μπει θέμα στο δημοτικό συμβούλιο του κυρίου Κρομμύδα και δεν μπήκε, δεν έχει
πέσει στην αντίληψη μου να υπάρχει κάποιο έγγραφο το οποίο ήταν να έρθει στο
δημοτικό συμβούλιο ως θέμα και εμείς δεν το βάλαμε. Ας το δει η υπηρεσία, δεν
υπάρχει, τι να πω τώρα, κοιτάξτε, αν φέρατε κάτι για να τεθεί στο δημοτικό
συμβούλιο και η γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου διαβεβαιώνει ότι δεν ήρθε,
τώρα από ‘κει και πέρα τι να σας πω. Κε Δελαβερίδη, είναι προφανώς σαφής η
απόφαση μας ως δημοτικού συμβουλίου, τότε που μιλάγαμε για τις λατομικές ζώνες.
Είναι σαφέστατη απόφαση και αναφέρεται στις δημοτικές εκτάσεις. Αυτή η έκταση,
αν δεν κάνω λάθος, ανήκει στο σωματείο εργαζομένων στη ζάχαρη, οπότε δεν έχουμε
λόγο ή τουλάχιστον η δική μας παρέμβαση και η δική μας απόφαση αφορά καθαρά
τις δημοτικές εκτάσεις. Εκεί λοιπόν, προκειμένου να υπάρξει ένα νοικοκύρεμα,
πήραμε αυτή την απόφαση, την πρόταση, την στείλαμε στη νομαρχία και από ΄κει και
πέρα και η νομαρχία πρέπει να κάνει μια σημαντική δουλειά για τις λατομικές ζώνες
για να έχουμε ένα μπούσουλα σε όλο αυτό το τοπίο. Εμείς μιλήσαμε και
αποφασίσαμε μόνο για αυτά που ανήκουν στο δήμο της Βέροιας, όπου μας πέφτει και
λόγος. Από εκεί και πέρα διαφωνούμε εάν είναι να γίνει σε αυτήν την ιδιωτική ή
συνεταιριστική έκταση και θα πρέπει να το παλέψουμε όσο το δυνατό καλύτερα
μπορούμε. Αυτά είχα να πω και αν υπάρχουν διαφωνίες απ’ αυτού, ας ακουστούν.
Πρόεδρος: Θα τοποθετηθούν πρώτα εκπρόσωποι φορέων που
παρευρίσκονται.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, να πούμε ότι και το ΤΕΕ είναι εδώ, είπε ότι συμφωνεί
με την αντίδραση στα τεκταινόμενα και έπρεπε να αποχωρήσει.
Φώτιος Αργυρίου (Εκπρόσωπος Ορνιθολογικής Εταιρείας): Είμαι μέλος της
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και υπεύθυνος παρακολούθησης σημαντικών
περιοχών, ασχολούμαστε με τις περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ, και με την υπόθεση αυτή που
προέκυψε έχουμε ασχοληθεί από το 2007. Πραγματικά η θέση μου δεν μου επιτρέπει
να πολιτικολογήσω καθόλου, το λέω εκ των προτέρων και αν μου ξεφύγει κάτι
ζητήστε μου να ανακαλέσω. Πραγματικά δεν θέλω να πολιτικολογήσω καθόλου και
θέλω να μιλήσω καθαρά, σε μια βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης, άλλωστε κατέχω
επιστημονικά το θέμα λόγω σπουδών. Αυτή τη στιγμή αυτό για το οποίο μπορώ να
σας διαβεβαιώσω, με την εμπειρία που έχω παρακολουθώντας πολλές υποθέσεις σε
όλη την Ελλάδα, είναι ότι απλά έχουμε μπει όλοι μαζί στο παιχνίδι της ΟΜΥΑ. Η
ΟΜΥΑ βάζει τους κανόνες του παιχνιδιού κι εμείς ακολουθούμε τρέχοντας,
κουτρουβαλώντας και ασθμαίνοντας και φυσικά η ΟΜΥΑ θα κερδίσει το παιχνίδι
αυτό γιατί αυτό είναι το δικό της παιχνίδι. Κατάφερε και το έστησε στα μέτρα της
γιατί σε αυτό το Νομό, και δεν πολιτικολογώ τώρα, δεν θέλουμε να ακούσουμε τι
λένε άνθρωποι ειδικοί, θέλουμε να πολιτικολογούμε, θέλουμε να έχουμε
διαξιφισμούς παραταξιακούς, θέλουμε να ακούμε μεγάλα λόγια από πολιτικούς
λαλίστατους που δια προσωπικών συνεργιών συναντούν πολιτικούς που δεν έχουν δει
ποτέ στα μάτια και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Ο μόνος τρόπος για να μην
ξανασχοληθεί αυτός ο Νομός με τέτοια θέματα, τον ξέρετε πολύ καλά, τον έχουμε
αναφέρει κατ’ επανάληψη και εδώ και στη συνέλευση της Στέγης Γραμμάτων και
Τεχνών και προχθές πάνω στο Ξηρολίβαδο, υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι που
διέπουν την προστασία των περιοχών ΝΑΤΟΥΡΑ. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες
δράσεις, συγκεκριμένες μελέτες, να υποβληθούν αρμοδίως με τον σωστό τρόπο και
από ‘κει και πέρα θα αποκτήσουμε θώρακα. Αν δεν το κάνουμε και προτάσσουμε
άλλα πράγματα παίζουμε το παιχνίδι της ΟΜΥΑ. Δεν λέω ότι γίνεται εσκεμμένα,
απλά επειδή, θα μου επιτρέψετε να έχω την έπαρση να το πω, είμαι πιο ειδικός, σας
λέω ξεκάθαρα ότι παίζουμε το παιχνίδι της ΟΜΥΑ αυτή τη στιγμή. Κυνηγάμε την
ΟΜΥΑ από πίσω και αυτή μας έχει βάλει το λουκάνικο και τρέχουμε. Αυτό
συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν πρόκειται ούτε στο δικαστήριο να κερδίσουμε γιατί αν
την κερδίσουμε στα σημεία την ΟΜΥΑ, και ο δικηγόρος του δήμου συμφώνησε μαζί
μου προχθές στο Ξηρολίβαδο, σε αυτή την προσφυγή στο συμβούλιο της επικρατείας,

δεν θα έχουμε πετύχει τίποτα περισσότερο απ’ το να πούμε στην ΟΜΥΑ «κοίτα σε
αυτά τα σημεία η μελέτη περιβαλλοντικών όρων πάσχει». Θα πάρει λοιπόν η ΟΜΥΑ
με τους επιστήμονες της τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων και θα πάει και θα την
ξαναφτιάξει ακριβώς στα σημεία που θα υποδείξει το ΣτΕ ότι πάσχει και θα έρθει και
θα την ξαναϋποβάλει και θα περάσει. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς για να
μπορέσουμε να την καθυστερήσουμε τόσο ώστε να καταφέρουμε, με τον χρόνο που
θα κερδίσουμε, να κάνουμε τα άλλα τα οποία λέμε. Εγώ σας θερμοπαρακαλώ για
άλλη μια φορά, διότι πιστεύω πως το δημοτικό συμβούλιο έχει καλύτερα αυτιά από
κάποιους άλλους που εμφανίζονται ως σωτήρες – μεσσίες αυτού του Νομού, να μπορέσει να
κάνει τις σωστές κινήσεις. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα και πάρα πολύ εύκολα.

Αναστάσιος Βασιάδης (Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου): Κε
πρόεδρε, κα δήμαρχε, κοι δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι του Τύπου και αγαπητοί
συμπολίτες που βρίσκεστε μέχρι αυτή την ώρα εδώ για αυτό το κρίσιμο ζήτημα, θέλω
από αυτό το βήμα που είχατε την καλοσύνη να μου παραχωρήσετε και
εκπροσωπώντας τον Πολιτιστικό Όμιλο Ξηρολιβάδου, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη
της τοπικής κοινωνίας για το γεγονός ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια για την
αποτροπή μιας δραστηριοποίησης που έχει εξαγγελθεί, που αν μη τι άλλο θα
προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή στην περιοχή και θα ανατρέψει όλα τα
οικοτουριστικά δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονταν προ ετών και με τις
προοπτικές που διανοίγονται. Θέλω να πιστεύω, και είμαι σίγουρος για αυτό, ότι η
τοπική κοινωνία με τις αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων, έχει κάνει το
καλύτερο δυνατό και στην πρώτη φάση του προβλήματος, όπως αυτή εξωτερικεύτηκε
πριν από δυο χρόνια, αλλά και τώρα το κάνει προκειμένου να προασπίσει αυτό που
θεωρείται αυτονόητο. Αρκεί να αναφέρω ότι στην ίδια διατύπωση της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, υπάρχει αναφορά στις αποφάσεις που είχε λάβει το δημοτικό
συμβούλιο, το δημαρχιακό συμβούλιο, οι γενικές συνελεύσεις των κατοίκων του
Ξηρολιβάδου και οι θέσεις των φορέων, γίνεται επίκληση αυτών των στοιχείων μέσα
στο κείμενο της ίδιας της ΚΥΑ και βέβαια στη συνέχεια τα λαμβάνουμε μεν υπόψη
αλλά αποφασίζουμε σύμφωνα με τη δική μας πολιτική εκτίμηση και βούληση και
βέβαια η απόφαση είναι εντελώς αντίθετη από αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα στην
ΚΥΑ ως θέσεις της τοπικής κοινωνίας. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, φρονώ ότι
γνωρίζετε το θέμα πολύ καλά, έχει άλλωστε απασχολήσει την αίθουσα πάρα πολλές
ώρες και εμπεριστατωμένα. Δεν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο, θα μεταφέρω λοιπόν
επικυρωμένη τη βούληση της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράστηκε και
επαναβεβαιώθηκε στην τελευταία λαϊκή συνέλευση και επισημοποιήθηκε από την
γενική συνέλευση του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου, η οποία λέει με απλά
λόγια ότι ως πολιτική θέση πρέπει να υποστηριχθεί η ήπια οικοαγροτουριστική
ανάπτυξη του Βερμίου , ειδικότερα σε ότι αφορά την πέριξ του Ξηρολιβάδου
περιοχή, η οποία περικλείεται επίσης από ζώνες ειδικής προστασίας, όπως είναι ζώνες
ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 και ζώνες καταφύγια άγριας ζωή , με όλα τα επιμέρους
κτηνοτροφικά ενδιαφέροντα που υπάρχουν στην περιοχή. Ενδιαφέροντα
περιβαντολλογικά , ενδιαφέροντα αρχαιολογικά, για αυτούς τους λόγους, για λόγους
που έχουν να κάνουν με την παράδοση, που έχουν να κάνουν με την προοπτική του
τόπου και έχουν να κάνουν με τον επιφανειακό πλούτο, που είναι πολύ πιο πολύτιμος
και πιο διαχρονικός από τον ορυκτό πλούτο που κρύβεται στις πλαγιές του βουνού,
για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινωνία του Ξηρολιβάδου, εκπροσωπούμενη μέσα
από την λαϊκή συνέλευση και μέσα από την γενική συνέλευση του ομίλου, εξέφρασε
κάθετα την αντίθεσή της στην προοπτική της έγκρισης της μελέτης των
περιβαντολλογικών επιπτώσεων και της αδειοδότησης της ΟΜΥΑ και βεβαίως αυτή
η απόφαση δεν είναι μόνο άρνηση αλλά και θετική προοπτική ως προς την προοπτική
του Βερμίου, που είπα και στην αρχή ότι είναι η ήπια οικοαγροτουριστική ανάπτυξη.
Άλλο το οποίο έχω να επισημάνω σε πρακτικό μέρος είναι ότι σε επίπεδο Συμβουλίου
της Επικρατείας τα πράγματα ίσως να μην είναι ευνοϊκά για μας αν και οι νομικοί

σύμβουλοι έχουν επισημάνει σημαντικά στοιχεία τα οποία ενδεχομένως μπορούν να
ανατρέψουν την έγκριση περιβαντολλογικών επιπτώσεων με απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, του 5ου τμήματος. Παρά ταύτα, αυτό το οποίο
επιτυγχάνουμε σε αυτή την φάση είναι η εξασφάλιση πολιτικού χρόνου για την
πολιτική ηγεσία του τόπου, για τη δημοτική αρχή, τη νομαρχιακή αρχή, για τους
βουλευτές του Νομού και όλους τους φορείς προκειμένου να ασκηθεί η πίεση που
πρέπει να ασκηθεί έτσι ώστε το ζήτημα να λυθεί σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο
δηλαδή κυβερνητικό. Άλλο το οποίο έχω να καταθέσω εδώ είναι πως κάποια στιγμή η
τοπική κοινωνία πρέπει να περάσει από την άμυνα στην επίθεση διότι η διαρκής
άμυνα μας έχει βάλει περίπου σε ένα σημείο κλεφτοπόλεμου, θα πρέπει όλοι μας
λοιπόν να είμαστε ενδεδυμένοι με την πολεμική εξάρτηση και να περιμένουμε από
πού θα έρθει το επόμενο χτύπημα διότι όπως πολύ σωστά είπε ο προλαλήσας, κ.
Αργυρίου, αυτές όλες τις παρατηρήσεις που θα καταγράψει το Συμβούλιο
Επικρατείας θα αποτελέσουν αντικείμενο βελτίωσης των περιβαντολλογικών
επιπτώσεων στην επόμενη φάση της ΟΜΥΑ, διότι ως γνωστό η ΟΜΥΑ δεν έχει
χρονικά περιθώρια, είναι μεγάλη εταιρεία, τα στελέχη της έρχονται και παρέρχονται
και δυστυχώς τα συμφέροντα παραμένουν ισχυρά, επομένως πρόθεση-πρόταση του
ομίλου και αίτημα προς τη δημοτική αρχή και την πολιτική ηγεσία του τόπου, είναι
να υπάρξει δραστηριοποίηση αλλαγής του νομικού καθεστώτος που διέπει το Βέρμιο.
Βασική μας θέση, ακραία πέστε την άμα θέλετε ωστόσο είναι η βάση στην οποία θα
στηρίξουμε τον αγώνα αυτόν, είναι ότι πρέπει να ανακηρυχθεί η περιοχή αυτή
Εθνικός Δρυμός και να τελειώνουμε μια και έξω με αυτές τις απειλές, οι οποίες ανά
πάσα στιγμή ξεπροβάλουν από παντού. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω, με
αφορμή τη συζήτηση, κα δήμαρχε είναι πως και για τις λατομικές ζώνες ο
Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου έχει κάνει μεγάλο αγώνα, έχει καταθέσει ενώπιον
της δημοτικής αρχής, των υπηρεσιών και της αντίστοιχης επιτροπής του δήμου που
διαχειρίστηκε τα ζητήματα αυτά συγκεκριμένη, συγκροτημένη, επίκαιρη θέση,
επικαιροποιημένη, ότι η περιοχή αυτή πρέπει να τεθεί υπό καθεστώς ειδικής
προστασίας και να εξαιρεθεί των ζωνών λατομικής εκμετάλλευσης και αυτό είχε να
κάνει με την ταύτιση της λατομικής ζώνης, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο δημοτικό
συμβούλιο, σε πολλά σημεία με τις ζώνες προστασίας ΝΑΤΟΥΡΑ 2000, με τις ζώνες
προστασίας καταφύγιο θηραμάτων και την ζώνη που έχει να κάνει με την διαφύλαξη
υπό το αρχαιολογικό πρίσμα της περιοχής που σχετίζεται με την αρχαία βασιλική οδό
και με τις ενδεχόμενες βυζαντινού ενδιαφέροντος αρχαιότητες που μπορεί να
υπάρχουν στην περιοχή Ντουρμάνι. Σε κάθε περίπτωση ο Πολιτιστικός Όμιλος
Ξηρολιβάδου άμεσα καταθέτει πέραν τούτου και το αίτημα αναθεώρησης της
ενδεχόμενης οριστικά αποφασισθείς ζώνης λατομικού ενδιαφέροντος προκειμένου να
ληφθούν υπόψη οι προτάσεις που είχαν να κάνουν με την κατάρτιση των χαρτών
όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί, σε κάθε περίπτωση θέλω να ευχαριστήσω όλους για
την υπομονή σας και για το ενδιαφέρον που αυθόρμητα έδειξε ο δήμος, πέρα από τη
δική μας παρέμβαση, έτσι ώστε να αναλάβει το κόστος της δικαστικής προσφυγής
αλλά και την υποστήριξη του καθημερινού αγώνα που χρειάζεται προκειμένου αυτή η
θέση της αποτροπής της εγκατάστασης του υπερλατομίου στις πλαγιές του Βερμίου,
να τύχει της απόρριψης απ’ τα κυβερνητικά όργανα.
Αναστασιάδης (Πρόεδρος Συνδέσμου κλάδου Μαρμάρου Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας): Ο φορέας που εκπροσωπώ αφορά επτά (7) Νομούς γύρω από
τον κλάδο του μαρμάρου. Την προηγούμενη φορά στο δημοτικό συμβούλιο αλλά και
στο νομαρχιακό που ετέθη το ζήτημα για το συγκεκριμένο λατομείο, το 2007,
παραστήκαμε μετά από απόφαση του διοικητικού μας συμβουλίου και εκφράσαμε
την άποψη μας και το ίδιο θα κάνουμε και τώρα χωρίς καμιά περιστροφή και κυρίως
χωρίς επαγγελματική ιδιοτέλεια. Ακούγοντας κανείς τον τίτλο, θα έλεγε «Α!
…ωραία! Ήρθε κάποιος να υπερασπιστεί το να ανοίγουμε αδιακρίτως παντού
λατομεία, ασχέτως για ποια περιοχή μιλάμε». Δεν κάναμε αυτό το πράγμα την

προηγούμενη φορά, δεν θα το κάνουμε και τώρα. Ήμασταν οι μόνοι που
υπερασπιστήκαμε καταρχήν αυτούς οι οποίοι θέλουν να εξορύξουν ανθρακικό
ασβέστιο, θα κάνουμε το ίδιο και τώρα. Το ανθρακικό ασβέστιο είναι αυτό με το
οποίο μπορούμε να λευκάνουμε τα πουκάμισα που φοράμε, κάποιοι εδώ πέρα, τα
φύλλα του χαρτιού, να φτιάξουμε οδοντόκρεμα, να φτιάξουμε καλλυντικά και υπό
μια έννοια είναι ζωτικής σημασίας ορυκτό προϊόν, πάρα πολύ χρήσιμο στην
καθημερινότητα μας, χωρίς τοξική διάσταση, χωρίς τα κλασσικά προβλήματα που
γνωρίζουμε από βαριάς όχλησης εξορύξεις. Ήπια όχληση, αυτή είναι μια βασική μας
αρχή. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μας έχει δυο
διαστάσεις, η μια είναι επιστημονική-περιβαλλοντική, το ένα μέρος της
επιστημονικής το προανέφερα και η άλλοι είναι πολιτικοί. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την
πρώτη διάσταση και τότε κάναμε την εξής πρόταση, ποιος είναι ο λόγος που επιμένει
η ΟΜΥΑ, μια τόσο μεγάλη και ευφυής, από ό,τι έχει δείξει η επιχειρηματική της
ιστορία εταιρεία, να θέλει να κάνει ένα τόσο μεγάλης έκτασης λατομείο σε εκείνη την
περιοχή και να μην αποδέχεται κάτι που προτείναμε εμείς, μεταξύ άλλων φορέων, ότι
έχουμε ήδη ένα πληγωμένο κομμάτι στο Βέρμιο, το κομμάτι του Αράπη, το
βορειοανατολικό-ανατολικό κομμάτι του Αράπη, όπου εκεί υπάρχουν περίπου
δεκαοχτώ(18) λατομεία μαρμάρου, από τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία, αν δεν
με απατάει η μνήμη μου, 16 με 17, είναι ανενεργά αυτή τη στιγμή, η ευρύτερη ακτίνα
που τα περιλαμβάνει δεν είναι πάνω από 2,5 χιλιόμετρα, με εξαιρετικό δασικό δρόμο,
πάρα πολύ καλά συντηρημένο, για ποιο λόγο δεν επιλέγει λοιπόν η ΟΜΥΑ να κάνει
ένα ευρύτερο λατομικό σύμπλεγμα εκεί πέρα και να εκμεταλλεύεται το ανθρακικό
ασβέστιο, δεδομένου ότι υπάρχει μελέτη του ΙΓΜΕ, την έχω στα χέρια μου και
μπορώ να τη δώσω σε όποιον θέλει, που λέει ότι το ανθρακικό ασβέστιο, δηλαδή ο
μαρμαροφόρος ορίζοντας που βρίσκεται εκεί, είναι της ίδιας ποιότητας με όλο το
κομμάτι ευρύτερα του Βερμίου που απαρτίζεται στον Νομό μας, δεν μπορώ να
καταλάβω το γιατί, θεωρώ ότι αυτή η πρόταση πρέπει να είναι και η πρόταση στην
οποία πρέπει να επιμείνει ο δήμος Βέροιας, η Νομαρχία και όλοι οι φορείς του
Νομού. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πολιτικά κερδίζει όποιος έχει πρόταση και εδώ
πέρα πρέπει να έχουμε πρόταση. Όχι απλά να βγούμε και να πούμε, που ναι μεν
μπορεί να είναι σωστό αλλά ακούγεται από κάποιους ανθρώπους στην Αθήνα στείρο,
ήρθανε να μας χαλάσουνε τη γη μας, να καταστρέψουν τα βουνά μας. Μπορεί να
είναι αλήθεια αλλά δυστυχώς αυτό πολιτικά δεν περπατάει και αποδείχθηκε στην
πράξη. Πολιτικά έχει μια άλλη διάσταση, για όσους το θυμούνται, αν δεν κάνω λάθος
ήταν μεταξύ 2000-2002, τότε είχε επίσης γνωμοδοτήσει αρνητικά η τοπική κοινωνία,
στο να ανοίξει ένα λατομείο αδρανών υλικών από τον όμιλο Σαραντόπουλου,
προκειμένου να τροφοδοτεί με αδρανή υλικά, την κατασκευή της Εγνατίας Οδού,
όλοι οι τοπικοί φορείς είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά, τι κάνανε; Αυτό που έκανε και
η ΟΜΥΑ. Εκμεταλλεύτηκαν αυτήν την ερμηνεία του νόμου, πήγαν απευθείας στο
υπουργείο, το υπουργείο πήρε την απόφαση για λόγους εθνικού συμφέροντος και στη
συγκεκριμένη περίπτωση το περιέγραφε με απόλυτη ακρίβεια «Οδοποιία εθνικής
εμβέλειας» γράφει ο νόμος, άρα λοιπόν πήραν την απόφαση και είπαν ότι η Εγνατία
είναι ένα σημαντικότατο έργο για όλη την χώρα, πρέπει να μας δώσετε την άδεια.
Πήραν την άδεια, έκαναν ένα εκτρωματικό λατομείο κατά την άποψη μας, το
παράτησαν, έφυγαν, ούτε γάτα ούτε ζημιά, δεν είχε τότε και η τοπική κοινωνία
κάποια πρόταση δυναμικά να επιβάλλει. Φοβάμαι ότι το ίδιο θα πάθουμε και τώρα ή
σχεδόν το ίδιο πάθαμε. Χωρίς να είμαι νομικός, έχω την αίσθηση ότι μάλλον κάπου
εκεί πατήσανε και μπόρεσαν και πήρανε την άδεια, ακόμη και από υφυπουργούς, που
μέχρι πρότινος μιλούσανε για ήπια βιώσιμη ανάπτυξη του Βερμίου. Αυτό νομίζω
είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, να έχουμε να προτείνουμε κάτι, όχι απλώς να πάμε
στα δικαστήρια για να ψάξουμε για κάποιο μικρό ψεγάδι στην περιβαντολλογική
μελέτη, για να την αντικρούσουμε και να την ακυρώσουμε. Ένα ακόμα κομμάτι το
οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε πάρα πολύ σημαντικά και εξαιρετικά δυναμικά,

είναι ότι για πρώτη φορά, μικρός είμαι μπορεί να κάνω λάθος και συγχωρήστε με δεν
γνωρίζω όλη την ιστορία και την ανθρωπογεωγραφία του Νομού, αλλά τα τελευταία
15-20 χρόνια που παρακολουθώ τα πράγματα δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί αυτό,
για πρώτη φορά, με τέτοια μαζικότητα όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς του
Νομού εκφράστηκαν αρνητικά για ένα τέτοιας εμβέλειας έργο. Ακόμα και οι φορείς
σαν εμάς, που θεωρητικά θα έπρεπε να το υπερασπίσουμε, βγήκαμε και είπαμε ότι
υπάρχει λύση να μην τρωθεί το παρθένο δάσος του Ξηρολιβάδου και το προτείναμε
και στην ίδια την ΟΜΥΑ, επισήμως, εγγράφως το προτείναμε, δεν το λέμε μόνο έτσι
για να κάνουμε πολιτικό παιχνίδι και συνδικαλιστικό εδώ πέρα. Αυτό είναι το πράγμα
πάνω στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε, θεωρώ ότι δεν ζούμε στο ‘1800’, από το
1950 και μετά ψηφίζουν άντρες και γυναίκες στην πατρίδα μας, είναι μια πατρίδα
δημοκρατική, με σύνταγμα και νόμους και κανένας δεν μπορεί να αδιαφορεί, όταν
έχουμε μια πλειοψηφία που τουλάχιστον θεσμικά εκφράζεται σε επίπεδο του 100%
στο Νομό, που λέει «όχι, δεν είμαστε μπανανία. Κάποιοι προσπάθησαν φαίνεται από
αυτήν την εταιρεία να μας κάνουν να πιστέψουμε εμείς πρώτα και κάποιοι άλλοι στην
Αθήνα, ότι εδώ πέρα μπορεί κανείς, να κάνει ό,τι θέλει και μπορεί να το κάνει ερήμην
μας. Δεν το κάνει ερήμην μας κανένας εδώ πέρα και όχι γιατί ήμαστε στραβοί ή γιατί
δεν μας αρέσουν οι όψεις τους ή γιατί είμαστε αντιαναπτυξιακοί, όπως κάποιοι
θέλουν να μας πείσουν, αλλά γιατί έχουμε άποψη, αγαπάμε αυτό τον τόπο, μπορεί
κάπου να τον πληγώσαμε και θέλουμε η πληγή να μείνει μόνο εκεί και δεν θέλουμε
να επεκταθεί και στο υπόλοιπο σώμα της κοινωνίας και του βουνού το οποίο
εκμεταλλευόμαστε.
Πρόεδρος: Κε Αναστασιάδη, ποια ήταν η απάντηση της ΟΜΥΑ στην
πρόταση σας;
Αναστασιάδης: Η ΟΜΥΑ, μετά τις αρνητικές απαντήσεις που δόθηκαν στο
δημοτικό και στο νομαρχιακό συμβούλιο, έκανε πολλές προσπάθειες να βρει
φόρμουλα συνεννόησης με συναδέλφους οι οποίοι έχουν ανενεργά λατομεία. Κανείς
ποτέ δεν μπόρεσε να καταλάβει τι είναι αυτό που τους απέτρεψε απ’ το συνεργαστεί
μαζί τους, να συνενώσει αυτά τα λατομεία και να κάνει ένα ευρύτερης κλίμακας έργο
μόνο με αυτά. Υπήρχε η θετική διάθεση απ’ τους συναδέλφους, υπήρχε η θετική
διάθεση απ’ το σύνδεσμο και, απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπήρχε και η θετική
διάθεση πολλών φορέων, οι οποίοι έλεγαν, πολύ ωραία, καλώς ή κακώς δόθηκαν οι
άδειες εκμετάλλευσης σε λατομεία αδρανών υλικών, κυρίως σε λατομεία μαρμάρου
στην περιοχή του Αράπη και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην περιοχή Καστανιές,
στην περιοχή Καστρί, στην περιοχή Μαρίας Βρύσης, που είναι μια πολύ μικρή
περιοχή βόρεια-βορειοανατολικά του Αράπη. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί αρνήθηκαν
και μάλιστα να σας ενημερώσω ότι στην ΟΜΥΑ κατατέθηκαν εγγράφως προτάσεις,
των οποίων το κόστος ήταν κυριολεκτικά αστείο μπροστά στο κόστος που θα έχει η
διάνοιξη ενός καινούργιου λατομείου 540 στρ. στην περιοχή. Δεν δόθηκε ποτέ καμία
επίσημη απάντηση από τα χείλη της ΟΜΥΑ, αυτό εμένα προσωπικά, και ομιλώ
πλέον ως πολίτης αυτής της πόλης και όχι ως πρόεδρος του συνδέσμου κλάδου
Μαρμάρου Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με ενοχλεί διότι με κάνει να πιστεύω
ότι κάποιοι κινούνται με τσαμπουκά σ’ αυτήν την πόλη και θεωρώντας ότι με τα
λεφτά τους ή με τις πολιτικές τους γνωριμίες, μπορούν να ακυρώσουν τις συλλογικές
αποφάσεις των οργάνων που και εγώ ψήφισα.
Πρόεδρος: Νομίζω ότι αφού συμφωνούμε όλοι δεν υπάρχει λόγος να γίνουν
τοποθετήσεις. Υπάρχει αναγκαιότητα τοποθετήσεων;
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, κες και κοι συνάδελφοι, στην εισήγησή της η
κα δήμαρχος, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας πρότεινε, και μάλιστα τώρα και ο κος
πρόεδρος με συνοπτικές διαδικασίες πρότεινε να το κλείσουμε το θέμα αφού
ομόφωνα αποφασίσαμε όλοι ότι δεν θέλουμε να γίνει το λατομείο εκεί,
αποσκοπώντας να κρύψει τη μεγάλη ευθύνη που έχει η ίδια στο θέμα αυτό και
εξηγούμαι, θα της θυμίσω μια παροιμία της κυρίας δημάρχου, κινέζικη νομίζω είναι,

«μπορείς να κοροϊδέψεις έναν μια φορά, μπορείς να κοροϊδέψεις έναν πολλές φορές,
πολλές φορές όμως πολλούς, δεν μπορείς να κοροϊδέψεις». Είχα πει το Νοέμβριο του
2007, ότι η παρούσα δημοτική αρχή βρισκόμενη σε χειμερία νάρκη τότε, άφησε επί 7
μήνες το έγγραφο του προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που ζητούσε τη
γνώμη μας για την μελέτη περιβαντολλογικών επιπτώσεων, σε κάποια συρτάρια
ξεχασμέναμ σκόπιμα ή μη, εγώ λέω όχι σκόπιμα, αλλά ήταν σε χειμερία νάρκη. Από
το Νοέμβριο του 2007 που ομόφωνα αποφασίσαμε να μην εγκρίνουμε τους όρους της
μελέτης αυτής για να γίνει το λατομείο εκεί, πέρασαν 2 χρόνια ήδη, πάλι σε χειμερία
νάρκη η κα δήμαρχος ευρισκόμενη, δεν έκανε τίποτα απολύτως για υπερασπιστεί
αυτή την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ένα άψυχο χαρτί που το ‘στειλε το
νομαρχιακό συμβούλιο και όχι ο δήμος αλλά το νομαρχιακό συμβούλιο μαζί με τη
δική του απόφαση στα αρμόδια υπουργεία και κάποιοι αρμόδιοι χαρτογιακάδες των
υπουργείων που επεξεργάστηκαν αυτήν την ΚΥΑ, διάβασαν και τις απόψεις των
φορέων, διάβασαν και τις απόψεις των δημοτικών συμβούλων και εισηγήθηκαν και
πήραν την πολιτική απόφαση και οι τρεις υπουργοί υπογράφοντάς την. Ποια
απάντηση μου έδωσε στα ερωτήματα που έθεσα η κα δήμαρχος; Πόσες επισκέψεις
έκανε στα συναρμόδια υπουργεία για να τους ταρακουνήσει;. Πόσα ραντεβού έκλεισε
με τους υπουργούς αυτούς; Αυτό το θέμα δεν είναι απλό, αυτό το λατομείο δεν είναι
απλό. Σε 540 στρ. θα γινόταν ένα λατομείο που θα σηκωνόταν κρατήρας εκεί πάνω
από σκόνη, σε όλο το Βέρμιο και σε όλη την Ημαθία. Πόσες φορές πήγε στα
υπουργεία; Ποια ραντεβού έκλεισε; Με ποιους υπουργούς μίλησε; Ποιους βουλευτές
του Νομού ζήτησε να συνεργαστεί και να πάρει μαζί στα υπουργεία; Τι κάνανε;
Ποιους υπουργούς καλύπτουμε κα δήμαρχε; Πού είδατε να καλύπτουμε υπουργούς;
Εσείς τι κάνατε; Βρισκόσασταν σε χειμερία νάρκη, δεν θα πω πάλι σκόπιμα ή όχι,
στις 18-5-2007, ο πρόεδρος του δημαρχιακού συμβουλίου στέλνει έγγραφο στο δήμο
στο οποίο σε 1 μήνα έπρεπε να γνωμοδοτήσουμε και να πούμε ότι δεν συμφωνούμε.
Κάποιοι το ‘κρυψαν το θέμα, έφυγε η προθεσμία και μετά τρέχαμε, σήκωσε
επαναστατικά και αγωνιστικά λάβαρα η κα δήμαρχος, με λαϊκές συνελεύσεις, με
συσκέψεις και λοιπά να καλύψει ποια; Τα σφάλματά της, την ανεπάρκεια, την
επικινδυνότητα με την οποία διοικεί και διαχειρίζεται τα θέματα του δήμου, την
ολιγωρία την μεγάλη, εμείς θα την αναδείξουμε, τουλάχιστον στην αίθουσα του
δημοτικού συμβουλίου. Διότι δεν μπορεί ένα έγγραφο που έρχεται να κρύβεται 7
μήνες και να έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο τον 7ο μήνα και όχι τον 1ο όπως είχε
υποχρέωση. Ποια ιδέα έχει πάνω σ’ αυτό το θέμα αν υπηρεσιακοί παράγοντες
έκρυψαν το θέμα, η κα δήμαρχος, να μας πει. Πόσες φορές μπορεί να κοροϊδέψει
τους κατοίκους του Ξηρολιβάδου; Γιατί τους κορόιδεψε και σε άλλα θέματα.
Περιμένουν από τους αιρετούς, τους εκπροσώπους, τους ανθρώπους που βρίσκονται
εδώ μέσα, να ακούσουν τη φωνή μας. Αυτούς μπορεί να τους κοροϊδεύει, εμάς όμως
δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει. Ποια ΕΔΕ έκανε; Ποιος υπάλληλος διαχειρίστηκε το
θέμα αυτό και δεν ήρθε νωρίτερα στο δημοτικό συμβούλιο; Ποιο τυπικό λάθος, που
πάτε να κρυφτείτε; Σε ποιους, σε αφελείς νομίζετε ότι μιλάτε; Ποιο τυπικό λάθος; Τα
540 μέτρα και τα 560 στρέμματα που εκεί πήγατε να σκαλώσετε; Έχετε όλη την
ευθύνη που δεν πήγατε αμέσως να βρείτε το έγγραφο και να απαντήσει το δημοτικό
συμβούλιο. Αυτά θα πείτε στους Ξηρολιβαδιώτες και όχι αυτά που λέτε στις λαϊκές
συνελεύσεις. Είχα πει τότε ότι χάθηκε η μάχη, τώρα λέω ότι χάθηκε και ο πόλεμος.
Μπορεί πολιτικά να συμφωνούμε όλοι, ότι δεν πρέπει να γίνει και δεν πρέπει να γίνει
το λατομείο και να αγωνιστούμε και να φωνάξουμε, ακόμα ποιο δυνατά από εμένα
και τι έγινε; Σας είχα πει τότε ότι αθόρυβα ο ιδιωτικός τομέας έστηνε το παιχνίδι από
κάτω και όλοι κοιμότανε. Πήρε την πρώτη απόφαση, θετική γνώμη χωρίς τη γνώμη
του δημοτικού συμβουλίου αφού δεν γνωμοδότησε τον πρώτο μήνα όπως έπρεπε,
πήρε και την υπουργική απόφαση, μα και βέβαια θα την πάρει, γιατί η κα δήμαρχος
δεν έστειλε ούτε μια αντιπροσωπεία από το δημοτικό συμβούλιο στους υπουργούς,
για να τους πει ότι δεν πρέπει να υπογράψουν διότι είναι αντίθετη όλη η Ημαθία για

την μονάδα αυτή. Φυσικά, πώς θα πήγαινε η κυρία δήμαρχος αφού δεν έκανε τα ίδια
πράγματα που έπρεπε να κάνει και για το άλλο μεγάλο θέμα, τη ρυπογόνα μονάδα
που πάει να στηθεί και δεν πρόκειται να στηθεί και εκείνη, γιατί ευτυχώς υπάρχουν
και ΣτΕ και υπάρχουν και φορείς που αγωνίζονται και δεν θα γίνει η μονάδα. Με
μεγάλη μου λύπη δεν θα γίνει αλλά δεν πρέπει να γίνει εκεί και ξέρετε τι εννοώ, γιατί
κρύψατε και εκείνο το θέμα, κρυφτήκατε και σε εκείνο το θέμα. Δεν φέρατε ποτέ
θέμα στο δημοτικό συμβούλιο για τη μονάδα διαχείρισης των απορριμμάτων, εδώ
σας έπιασε ο πόνος, στο Ξηρολίβαδο, ενώ δεν πρέπει να γίνει ούτε το ένα ούτε το
άλλο. Εμείς το φωνάζαμε αλλά ήμασταν αδύναμοι και χωρίς πλάτες και χωρίς να μας
στηρίζει κανένας, για να μην πω ότι κάποιοι, επειδή νομίζουν ότι έχουν τη δύναμη
αυτήν που έχουν, μας περιγελούσανε κιόλας και μας διαπόμπευαν, αλλά διαπομπεύει
ο καθένας τον εαυτό του γιατί κάποτε όλοι μας αποκαλυπτόμαστε και
αποκαλύπτονται και άλλοι σε αυτήν την πόλη και όχι όσοι κοροϊδεύουνε. Δεν θέλω
να πω περισσότερα γιατί πραγματικά έχω χρησιμοποιήσει σκληρές φράσεις σ’ αυτήν
την αίθουσα για συναδέλφους που αύριο θα κοιτάω στα μάτια και θα ντρέπομαι αλλά
θα πρέπει να ντρέπονται και αυτοί να κοιτούν εμένα γιατί σε μεγάλα θέματα ούτε
συνεργαστήκαμε ούτε ζητήσατε τη γνώμη μας ούτε τη βοήθειά μας αλλά και όταν
σας την δώσαμε, δεν τη δεχθήκατε. Πάλι θα κρυφτείτε. Να σας ακούσω τώρα τι θα
πείτε όλοι σας. Χάθηκε η μάχη, χάθηκε και ο πόλεμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα
και έξοδα να κάνουμε και στο ΣτΕ να πάμε, και τους μεγαλύτερους δικηγόρους των
Αθηνών να βρούμε, τελείωσε το θέμα, γιατί με αυτό το νομικό πάθημα που είχαμε, το
κάψαμε το θέμα, μας το κάψατε εσείς, το κάψατε στο Ξηρολίβαδο και αυτό να το
μάθουν καλά οι Ξηρολιβαδιώτες και αν δεν το μάθουν από εσάς, θα το μάθουν από
εμάς και μάλιστα πολύ σύντομα.
Κρομμύδας: Κε πρόεδρε, εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο φίλο μου τον
Τάσο τον Βασιάδη για τον αγώνα που κάνει.
Ακριβόπουλος: Για την ιστορική αναδρομή του θέματος τα είπε πάρα πολύ
επαρκώς ο κ. Σκουμπόπουλος, πιστεύω να μην υπάρχει κάποιος μέσα στην αίθουσα
που να μην πιστεύει πως ο δήμος είχε ολιγωρήσει τότε και ότι ήρθε κατόπιν εορτής
να ανασκευάσει τη θέση του αλλά, όπως αποδείχθηκε, αν διαβάσετε την ΚΥΑ, έχει
λάβει υπόψη 21 παραμέτρους και αν πούμε ότι μέχρι την παράμετρο 12 είναι νόμοι
και κάποιες υπουργικές αποφάσεις, από την 12η παράμετρο και εξής από τις 13-32007 δηλαδή που έχω βάλει την αίτηση, μέχρι την 18η παράμετρο λήψεις της
απόφασης αυτής, αναφέρεται σε μια σειρά εγγράφων που τα είχε εξασφαλίσει η
εταιρεία και τα είχε υποβάλλει στα αρμόδια υπουργεία όταν εμείς ήρθαμε τον
Νοέμβριο του 2007 να πάρουμε αυτήν την απόφαση, δηλαδή κατόπιν εορτής. Και
κατόπιν εορτής και το νομαρχιακό συμβούλιο πήρε ανάλογη απόφαση και μόνο 3
έγγραφα, το 19, 20 και 21, είναι μεταγενέστερα της απόφασής μας. Όπως επισήμανε
ο κ. Βασιάδης, οι αποφάσεις του δημοτικού και του νομαρχιακού συμβουλίου έχουν
ληφθεί υπόψη στην έκδοση αυτής της αποφάσεως αλλά αυτή η απόφαση δεν ήταν
πολιτική απόφαση του υπουργείου. Είναι μια απόφαση τεχνοκρατική, σύμφωνα με
τον νόμο και ο νόμος λέει ότι το δημοτικό συμβούλιο στο μήνα, το νομαρχιακό
συμβούλιο στον επόμενο μήνα, πρέπει να απαντήσουν και να γνωμοδοτήσουν
αρνητικά και όχι 7 μήνες μετά. Διότι 7 μήνες μετά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει
τίποτα στη χώρα εάν κάθε φορά που έφευγε από κάποιον η προθεσμία ερχόταν μετά
και έλεγε «να…. μου παράπεσε το έγγραφο» ή για τον α΄ ή β΄ λόγο φώναξαν 10
άνθρωποι και αλλάζω γνώμη. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί κανένα σοβαρό κράτος
να τα λάβει υπόψη του. Παίρνουν λοιπόν το λόγο οι εκπρόσωποι, όποιοι εκπρόσωποι,
δεν αναφέρομαι στον κ. Βασιάδη, και μιλούν για μπανανίες, μπερδεύουν γεγονότα,
μιλούν με επιστημονική κατάρτιση που δεν έχουν και ακούμε εδώ τρελά πράγματα.
Δεν είναι μπανανία κε Αναστασιάδη η Ελλάδα και μην μπερδεύετε την περίπτωση
Σαραντόπουλου γιατί εδώ πέρα δεν ξέρουν. Η περίπτωση Σαραντόπουλου είχε θετική
γνωμοδότηση από το νομαρχιακό συμβούλιο γιατί το έργο ήταν εθνικής εμβέλειας,

ήταν η διαμόρφωση της Εγνατίας. Μη λέμε ό,τι θέλουμε εδώ μέσα. Άλλοι μιλούν για
επιστημονικό υπόβαθρο. Τι επιστημονικό υπόβαθρο; Με ποιες γνώσεις το παίζουν
ειδικοί; Ας σοβαρευτούμε. Είπε ο κ. Βασιάδης να γίνει προσπάθεια να γίνει εθνικός
δρυμός. Αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν προλαβαίνει τα πράγματα. Αυτό
θα έπρεπε να το έχει σκεφτεί ο δήμος το 2007 αν ήθελε να δώσει πραγματικά λύση σ’
αυτό το θέμα και να προχωρήσει το θέμα που δεν προχώρησε. Τώρα αυτό που μένει
είναι να πολεμηθεί αυτή η απόφαση και μπορεί να πολεμηθεί μόνο σε νομικό
επίπεδο. Όλα τα άλλα, δεν ξέρω τι ειπώθηκε και πού ειπώθηκε και η επικαιροποίηση
αυτής της απόφασης, στην οποία θα συμφωνήσουμε, είναι ένας μεγάλος λαϊκισμός,
γιατί, αυτή η απόφαση υπήρχε και πριν στον υπουργό. Τι θα αλλάξει τώρα που θα
πάει επικαιροποιημένη; Ο υπουργός έλαβε υπόψη τι λέει ο νόμος και, με βάση τις
προοπτικές του νόμου και τα χαρτιά που έπρεπε να φέρουν, έδωσε την απόφαση αλλά
δεν μπορεί να αλλάξει επειδή ξαναβγήκε η ίδια απόφαση είτε με 20 ψήφους είτε με
25. Μόνο στο νομικό επίπεδο, με σοβαρή αντιμετώπιση, μπορεί να ακυρωθεί αυτή η
απόφαση και ώσπου αυτό το πράγμα να περπατήσει και να ακυρωθεί, ας προχωρήσει
το άλλο για το χαρακτηρισμό της περιοχής, εάν μπορεί να γίνει εθνικός δρυμός ή ότι
μπορεί να γίνει. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, να λέμε πράγματα που έχουν και
αντίκρισμα. Τώρα σε ό,τι αφορά τον 4ο όρο που συγκράτησα και είπε η κα δήμαρχος,
προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, σ’ αυτό το στάδιο δεν νομίζω ότι μπορεί να
γίνει, διότι από τι στιγμή που προσφεύγουμε στο συμβούλιο της επικρατείας, υπάρχει
ήδη εκκρεμοδικία, θα βγει η απόφαση του συμβουλίου επικρατείας και τότε μπορεί
να μελετηθεί αν υπάρχει δυνατότητα να πάει στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Δεν μπορεί
να λέμε εδώ ότι θέλουμε και με το ότι θέλουμε να παίρνουμε αποφάσεις, κανένας δεν
πρόκειται να μας λυπηθεί.
Διαμάντης: Κε πρόεδρε, ως πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Αγ.
Βαρβάρας, μιας και δεν μας δίνεται εμάς η δυνατότητα να ψηφίσουμε, τουλάχιστον
έχουμε το λόγο, θέλω να πω στους κατοίκους του Ξηρολιβάδου ότι έχουν την
συμπαράστασή μας, και τη δική μου ως πρόεδρος αλλά και ως τοπικό διαμέρισμα, σ’
αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Παραβρέθηκα όμως και στην
τελευταία γενική συνέλευση που έγινε στο Ξηρολίβαδο και λυπάμαι γιατί κάποιοι
φορείς τοποθετηθήκανε και φύγανε. Θα ήθελα όμως να δείξουν την ίδια ευαισθησία
και σε μια άλλη περίπτωση αυτήν της θέσης 12, σε μια περιοχή που είναι
χαρακτηρισμένη ΝΑΤΟΥΡΑ και έρχεται. Να δω τότε θα δείξουν την ίδια ευαισθησία
όλοι αυτοί που ήταν εκεί στο Ξηρολίβαδο και για τη θέση 12;
Δήμαρχος: Μόνο δύο κουβέντες θα πω κε πρόεδρε, γιατί άκουσα με προσοχή,
μας κάλεσε ο κ. Ακριβόπουλος να σοβαρευτούμε και αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Να
σοβαρευτούμε επιτέλους, να μαζέψουμε και την μπάλα από την κερκίδα, γιατί αρκετή
ώρα την αφήσαμε στην κερκίδα και αν κάποιοι θέλουν να πω ότι έχω ευθύνη, και
βέβαια να πω ότι έχω ευθύνη, εάν αυτό είναι το πρόβλημα και αν με την αποδοχή της
ευθύνης, που μπορεί να έχω ή να μην έχω, λύνεται και βεβαίως να πω ότι έχω ευθύνη.
Και η Ιφιγένεια στην Αυλίδα, άσχετο το παράδειγμα, για να κερδιθεί μια μάχη, έπεσε.
Τέλος πάντων. Λοιπόν και ευθύνη έχουμε όλοι μας και ότι κοιμάμαι και κοιμόμαστε
ακούσαμε και να αποδεχθούμε ότι κοιμόμαστε. Εσείς δεν έχετε ευθύνη και αυτό να
το αποδεχθούμε και ότι δεν κοιμάστε και αυτό να το αποδεχθούμε, αλλά εσείς θα
ψηφίσετε τις προτάσεις που κατατέθηκαν; Εσείς επιτέλους έχετε μια θέση που λέει
όχι, εκτός της μεμψιμοιρίας και εκτός της κριτικής, έτσι της εύκολης; Στην
πρωτομιλία σας με κατηγορήσατε ότι δεν κοινοποίησα την απόφαση, εδώ ήμασταν
δεν έχει περάσει πολύ ώρα, ότι δεν την κοινοποίησα στους αρμοδίους. Σας απάντησα
ότι την κοινοποίησα, αλλά έπρεπε να ακούσετε τον κ. Βασιάδη να λέει ότι αυτό
αναφέρεται και στην ΚΥΑ, ότι δηλαδή έχουν λάβει υπόψη τους οι τρεις αυτοί
υπουροί ότι υπάρχουν αρνητικές αποφάσεις και από το δήμο και από τη νομαρχία,
τέλος πάντων, ούτε γάτα ούτε ζημιά, το πετάξαμε, λασπώσαμε, ας’ το να πάει.
Κάνετε πολλές ερωτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μας. Γιατί όλο αυτό το

διάστημα, αφού τόσο σας ενδιέφερε αυτό το θέμα και εμείς κοιμόμασταν και είχαμε
χειμερία και θερινή και, δεν ξέρω εγώ ποια, νάρκη, γιατί σε όλο αυτό το διάστημα
από το 2007 μέχρι σήμερα δεν καταθέσατε εδώ ένα ερώτημα για να μας ξυπνήσετε
και να μας πείτε «βρε παιδιά πάμε στους υπουργούς διότι αυτοί προχωράνε το θέμα
της ΟΜΥΑ». Μην γελάτε, γιατί όταν λαϊκίζουμε εδώ μέσα να ακούμε και την
απάντηση ………………….
Σκουμπόπουλος: Έλεος κε πρόεδρε …………………..
Δήμαρχος: Αφήστε το έλεος. Δεν υπάρχει έλεος σ’ αυτά, υπάρχουν
αποφάσεις………
Σκουμπόπουλος : …………………….......
Δήμαρχος: Εάν κάποιοι έχουν κοιμηθεί, εσείς έχετε ταχθεί στο να τους
ξυπνάτε, να τους ελέγχετε και να τους θυμίζετε ότι κάποια πράγματα που
παρέλειψαν, πρέπει να τα κάνουν. Λοιπόν, γιατί δεν το κάνατε; Γιατί δεν το κάνατε
αφού είχατε τόσο ντέρτι με το θέμα της ΟΜΥΑ; Γιατί δεν το κάνατε αφού βλέπατε
πού πηγαίνει το πράγμα, αφού βλέπατε πού πάνε οι υπουργοί και τι πάνε να κάνουνε;
Λοιπόν ας μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλα μας και ας κοιτάξουμε εδώ να
αποφασίσουμε αυτά που είναι να αποφασίσουμε, να προχωρήσουμε όσο μπορούμε,
διότι άλλα μεγαλύτερα συμφέροντα είναι αυτά και άλλοι άνθρωποι που δεν μας
υπολογίζουνε είναι ποιο πάνω και μακάρι να κλειστεί το ραντεβού με τον Σουφλιά,
που δεν το είδαμε ακόμη και να πάει και ο Σούρλας και ελάτε και εσείς και να πάμε
και εμείς, όπου είναι να πάμε. Μέχρι στιγμής. όσες φορές σας καλέσαμε, πλην ενός
θέματος στο οποίο είχατε και προσωπικό ενδιαφέρον, δεν ήρθατε να συνεννοηθούμε
για κάποια πράγματα και δεν πρόκειται να συνεχίσω εγώ, δεν θα σας καλέσω φυσικά,
γιατί δεν μπορώ να σας καλώ και να με αγνοείτε. Για τελευταία φορά να πούμε πως
το 2007, γιατί τώρα για να δημιουργούμε εντυπώσεις μπορούμε να δημιουργούμε με
χίλια πράγματα, ο πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου έστειλε ένα έγγραφο που
μιλούσε για 540 μέτρα. Να περάσουμε από ΕΔΕ τον πρόεδρο του νομαρχιακού
συμβουλίου; Δεν δυνάμεθα, δεν είναι αρμοδιότητα μας και δεν θέλουμε να το
κάνουμε. Λέμε ότι έγινε ένα λάθος, έφτασε εκεί που έφτασε…….
Σακαλής : ………………………….
Δήμαρχος: Επειδή ο κ. Σακαλής είναι ειδικός στα θέματα περιβαλλοντικών
μελετών και μπορεί να τις αναγιγνώσκει πολύ εύκολα, εγώ ομολογώ από την δική μας
πλευρά, ότι ο κ. Τσιάρας ξέρει να διαβάζει αυτές τις μελέτες, είναι λίγο δύσκολο, εγώ
δεν πήγα να την διαβάσω την περιβαλλοντική μελέτη, γιατί δεν θα καταλάβαινα και
πολλά πράγματα, δεν είμαι ειδική και δεν θέλω να κάνω την ειδικό σε όλα τα
ζητήματα. Άλλη η δουλειά του ναύτη και άλλη του καντηλανάφτη. Αλλά πολιτικές
μπορούμε να χαράξουμε εδώ μέσα, να ορθώσουμε αναστήματα είτε τα έχουμε είτε
δεν τα έχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στο λαό να τα βρούμε. Παρακαλώ
πολύ να μην ξεστρατίζει αυτή η συζήτηση, να συμμαζευτούμε εδώ πέρα, ζητώ
συγνώμη αν παρεκτράπηκα κι εγώ αλλά ας αποφασίσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό
το θέμα και όποιος θέλει, όταν θα πάμε στον Σουφλιά αν κλειστεί αυτό το ραντεβού,
να πάμε, γιατί η πρώτη υπογραφή, καμαρωτή, είναι δικιά του, λοιπόν, να σηκωθεί και
να πάμε γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, το είπα μια, δυο, τρεις, πέντε φορές
σήμερα.
Πρόεδρος: Δευτερολογίες.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, η κα δήμαρχος, πέραν του ότι είναι άριστη στο
να παραποιεί την αλήθεια, για να το πω κομψά, για να μην πω ότι λέει ψέματα, είναι
άριστη και στην «ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ». Είναι γνωστή βέβαια στην πόλη της
Βέροιας, για το τι είπε προεκλογικά και το τι έκανε μετεκλογικά, θα τα πούμε πολύ
σύντομα, πόσα ψέματα αράδιασε στους συμπολίτες, πολύ σύντομα θα το δει και θα
τα ακούσει. Τι σχέση έχει αν με κάλεσε μια φορά για ένα θέμα; Δεν έχει σχέση ότι
δεν με κάλεσε για κανένα άλλο θέμα; Είναι ή δεν είναι παραπλάνηση, παραποίηση,
συκοφάντηση αυτά που λέει; Και εκτός των άλλων, τι προσωπικά εννοεί; Για όλα τα

θέματα του δήμου εγώ έχω προσωπικό ενδιαφέρον, έτσι πρέπει να έχω ως δημοτικός
σύμβουλος γιατί δεν τόλμησε να πει ότι αφορούσε το θέμα της 2ης πανεπιστημιακής
σχολής, για το οποίο θα την ρωτήσω στην επόμενη συνεδρίαση, ξαναπήγε στον
υπουργό, έως τότε μια φορά με κάλεσε και πήγαμε, ποτέ άλλοτε δεν με κάλεσε να
συνεργαστούμε, σε κανένα άλλο θέμα και άμα θέλει ας πει που με κάλεσε και δεν
ήρθα, σε ποιο θέμα; Όχι βέβαια αυτών των λαϊκών συνελεύσεων που πηγαίνει και δεν
ξέρει τι λέει και την παίρνουν σβάρνα στα τοπικά συμβούλια, αυτά τις κάνανε στο
Σέλι με αυτά που έλεγε, το έργο το δικό μας, πήγε να το κάνει δικό της, αλλά τι
δουλειά έχει το λατομείο τώρα με όλα τα άλλα που λέμε, που μας ανάγκασε να
πούμε, ενώ κυλούσε καλά, αλλά δεν αντέχει την κριτική. Χάρη μου κάνατε που
αναφέρατε το παράδειγμα της Ιφιγένειας; Έχετε ευθύνη και πρέπει να το
αναγνωρίσετε. Να πείτε μου ξέφυγε το θέμα, ξέφυγε από τον αντιδήμαρχο, όχι εμένα.
Σε ειδικό μιλάτε και ξέρω ποια θέματα ένας δήμαρχος ή ένας διευθυντής μπορεί να
διαχειριστεί και πότε, και αφήστε όλα τα άλλα. Στον αντιδήμαρχο ξέφυγε αλλά η
ευθύνη είναι δική σας και μετά του αντιδημάρχου και δεν το λέτε. Το είπατε στο
Ξηρολίβαδο; Θα σας χειροκροτούσαν αν το λέγατε, αν είχατε το θάρρος, αλλά είπατε
να ρίξετε λάσπη στον πρόεδρο του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του
νομαρχιακού συμβουλίου, ο κ. Μηνάς, αυτό που ήταν να κάνει, το έκανε. Σας
γνωστοποίησε ότι υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άσχετα αν έκανε
λάθος ο γραμματέας στα 5 μέτρα, στα 10 ή στα 30. Το κυρίως θέμα είναι αυτό, ότι
δηλαδή υποβλήθηκε περιβαλλοντική μελέτη για αυτήν την εταιρεία και εσείς τη
θάψατε στα συρτάρια. Θα αρχίσω να λέω ότι το κάνατε σκόπιμα αν επιμείνετε σε
αυτές τις φρασεολογίες που χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά θα
αρχίσω να το λέω, όπως λέγατε και εσείς στο παρελθόν, όπως σας είπα ότι είστε
άδικη που κατασυκοφαντείτε τον κόσμο. Δεν το ψηφίζουμε εμείς, δεν θέλουμε να
γίνει το λατομείο εκεί πάνω και κακώς οι υπουργοί αυτοί υπέγραψαν την απόφαση.
Θα διαφωνήσω με τον Γιάννη τον Ακριβόπουλο διότι έχουν ευθύνη, άσχετα αν είναι
τεχνοκρατικό το θέμα, αλλά εσείς πήγατε να τους ταρακουνήσετε τους υπουργούς;
Δεν πήγατε, τώρα με καλείτε, να με πάρετε με την βάρκα μαζί, να πνιγούμε μαζί, όχι,
να πάτε μόνοι σας να πνιγείτε.
Ακριβόπουλος: Το να αναλάβεις την πολιτική ευθύνη, δείχνει και έναν
ηρωισμό, αλλά δεν τον έχετε κα δήμαρχε, όπως και σε κανένα μεγάλο θέμα του
Δήμου, διότι εσείς είστε 3 χρόνια στη διοίκηση του δήμου και νομίζετε ότι είστε
ακόμα αντιπολίτευση, νομίζετε ακόμα ότι μπορείτε να μετατίθετε τις ευθύνες σε
άλλους που δεν έχουν καμία ευθύνη. Φτάσατε μέχρι το σημείο να μας εγκαλέσετε
γιατί δεν σας «ξυπνήσαμε». Αυτό είναι πρωτοφανές και πρωτάκουστο, δηλαδή για
κάθε θέμα που τρέχει στο Δήμο, μεγάλο ή μικρό, πρέπει εμείς να σας ξυπνάμε; Για τα
στρατόπεδα, όταν το είπε ο κ. Σακαλής, σας ενδιαέφερε από πού είχε την
πληροφόρηση. Κατηγορήθηκε ότι είναι στις μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή ό,τι και να
γίνεται, επειδή έχετε μάθει σε αυτή την λάθος νοοτροπία, επί 4 χρόνια να
κατηγορείτε, να συκοφαντείτε, να λασπώνετε, να λέτε τα πάντα, να πηγαίνετε στους
εισαγγελείς στους Φαρισαίους, νομίζεται ότι η διοίκηση είναι το ίδιο πράγμα. Δεν
είναι το ίδιο πράγμα όμως. Υπάρχουν σοβαρά θέματα, σας κάνει την πρόσκληση ο
πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου, λαθεμένη ή εσφαλμένη, η ευθύνη του κ.
Μηνά, αν υπάρχει, είναι στο τετραγωνικό, ότι ήταν στρέμματα και όχι τετραγωνικά.
Η δική σας ευθύνη, η πολιτική μιλάω, δεν λέω κάθε έγγραφο να το παίρνετε εσείς και
να το κοιτάτε, είστε η πολιτικά προϊστάμενος του Δήμου, θα πάτε να ερευνήσετε. Το
θέμα έφτασε εδώ που έφτασε και για αυτό σας κατηγορούμε, χάρη στη δική σας
συμπεριφορά, την δική σας προσωπικά και της πλειοψηφίας, γιατί είπατε και το
καμαρώσατε ότι η υπουργική απόφαση, αναφέρεται μέσα στις αποφάσεις του
δημοτικού και του νομαρχιακού συμβουλίου, σαφώς και αναφέρεται, εγώ σας το λέω,
στο 14β, αλλά δεν τις λαμβάνει υπόψη του γιατί δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη
αποφάσεις που έρχονται 7 μήνες μετά. Γι’ αυτό είπα και εγώ στον κ. Χατζηκώστα και

διαφωνώ με τον κ. Σκουμπόπουλο, η απόφαση τεχνοκρατικά ερευνάται, αλλά δεν
ελήφθησαν οι προϋποθέσεις και αν την ακυρώσει ο Δήμος με την προσφυγή γιατί
υπάρχουν κάποιες άλλες λυμένες, μακάρι και εύχομαι, αλλά δεν μπορεί να τις
ακυρώσει γιατί δεν λήφθηκαν υπόψη του αυτές οι αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις δεν
λέγανε τίποτα για αυτούς που βγάζανε την κοινή υπουργική απόφαση. Τι να πούνε
δηλαδή, αφού ο νόμος λέει ότι αν δεν απαντήσεις σε 1 μήνα, θεωρείται θετική η
εισήγηση, θα έρθεις 7 μήνες μετά και θα πεις άλλα; Σε πολιτικό επίπεδο, αν βρίσκατε
σε αυτά τα δυο χρόνια μια φόρμουλα και προσπερνούσατε το θέμα, ναι, αλλά δεν
μπορεί τεχνοκρατικά να έρχονται αποφάσεις 7 μήνες μετά. Θα ανοίξουν οι ασκοί του
Αιόλου και ο καθένας θα λέει και θα κάνει ό,τι θέλει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα,
γι’ αυτό το λόγο θα μάθετε, έστω και τώρα που μένει 1 χρόνος, να αναλαμβάνετε το
βάρος των ευθυνών σας και να προχωράτε, δεν γίνεται με την μετατόπιση ευθυνών,
είστε διοίκηση δεν είστε αντιπολίτευση. Από κει’ και πέρα, εγώ δεν άκουσα την
πρόταση σας, ειδικά και το τελευταίο σκέλος, προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο,
είναι πρόωρο και δεν συμφωνώ, σ’ αυτό το οποίο συμφωνώ είναι να εμείνουμε στην
απόφαση και να την προωθήσουμε.
Δήμαρχος: Να διευκρινίσω κε πρόεδρε, γιατί για δεύτερη φορά το είπε ο
κύριος Ακριβόπουλος, ανακριβώς κύριε Ακριβόπουλε, ότι αναφέρθηκα στο
ευρωπαϊκό δικαστήριο λέγοντας, ότι εφόσον δεν τελεσφορούν αυτά που κάνουμε,
τότε θα φτάσουμε μέχρι και το ευρωπαϊκό δικαστήριο για ένα, δυο, τρία. Απλός για
τα πρακτικά μόνο, επειδή μπορεί οι κύριοι συνάδελφοι να θέλανε να παραδεχτώ, ότι
υπέγραψα και εγώ την ΚΥΑ, αλλά για τα πρακτικά να πω μόνο ότι κληθήκατε, όχι
για το πανεπιστήμιο, κληθήκατε για την σχολή της αστυνομίας, όπως και οι
βουλευτές, δεν ήρθατε, ήρθατε όμως όταν κληθήκατε στην Αθήνα για τον
καταλογισμό, που είναι θέμα στη συνέχεια, το οποίο δεν αφορούσε μόνο εσάς αλλά
και άλλους συναδέλφους και αφορούσε και υπαλλήλους της υπηρεσίας που δυστυχώς
υφίστανται τον καταλογισμό. Αυτό εννοούσα και τίποτα άλλο και βέβαια καλά θα
κάνουμε να ψηφίσουμε, να προχωρήσουμε, να πάρουμε αποφάσεις και να
συνεχίσουμε τον αγώνα ο οποίος είναι δύσκολος.
Πρόεδρος: Τριτολογίες.
Σκουμπόπουλος: Η κα δήμαρχος πάλι ανακρίβειες λέει, αναγκάζομαι, να
ξαναπώ και κουράστηκα πλέον ότι ο καταλογισμός δεν αφορά εμένα. Τον κ. Χασιώτη
αφορά και όχι εμένα. Του 2000 είναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι τα αναφέρετε, θα τα
πούμε μετά. Εμένα με καλέσατε για το πανεπιστήμιο και πήγαμε κάτω. Ποτέ άλλοτε
εσείς δεν με καλέσατε να πάμε για εκείνο το θέμα. Ο κ. Χασιώτης με κάλεσε αλλά θα
τα πούμε εκείνη την ώρα στο άλλο θέμα. Συμφωνούμε με την επικαιροποίηση της
απόφασης, να μην γίνει το λατομείο εκεί και τίποτα άλλο κε πρόεδρε, για να
κοινοποιηθεί δεόντως, με λάβαρα, αναμνηστικά και ό,τι άλλο.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 25-8-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 613/2007 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή της
εισήγησης του Τ.Σ. Κουμαριάς και η έκφραση γνώμης κατά της ΜΠΕ εκμετάλλευσης
λατομικού χώρου βιομηχανικού ορυκτού από την εταιρεία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
3.- Την αριθ. 123472/2403/30-7-2009 Κ.Υ.Α..
4.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και του δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εμμένει στην αριθ. 613/2007 απόφασή του περί αποδοχής εισήγησης Τ.Σ.
Κουμαριάς και έκφρασης γνώμης κατά της ΜΠΕ εκμετάλλευσης λατομικού χώρου
βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικού ασβεστίου) έκτασης 540,975 στρεμμάτων στη
θέση «Ξηρολίβαδο» περιοχής Ξηρολιβάδου του Τ.Δ. Κουμαριάς Δήμου Βέροιας από
την εταιρεία «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
Β) Ζητάει από τα αρμόδια Κυβερνητικά Όργανα την άμεση ανάκληση της
αριθ. 123472/2403/30-7-2009 Κοινής Απόφασης των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Ανάπτυξης - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκαν οι
περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για την εκμετάλλευση του παραπάνω
λατομικού χώρου βιομηχανικού ορυκτού και των συνοδών αυτής έργων από την
εταιρεία ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στον παραπάνω χώρο.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί ως εξής:
1.- Στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
2.- Στον Υπουργό Ανάπτυξης
3.- Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 460 / 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

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης

Σ.
Σ.
Β.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10/9/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

