ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 23/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 586/2009
Περίληψη
Έκφραση απόψεων Δ.Σ. κατά της Μ.Π.Ε.
εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου από
τον Ι. Αράβα.
Σήμερα 19 Οκτωβρίου 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 15-10-2009 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 25 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
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Ι.

Aπόντες
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
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. Μ. Σουμελίδης, Τ. Χατζηαθανασίου και
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 580/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 581/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 583/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 584/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Κ. Συμεωνίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 585/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Τσαπαρόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Μ.
Τσιαμήτρου, Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 586/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τσιαμήτρου, Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 587/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Β.
Γιαννουλάκης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 588/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Ι. Ακριβόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 589/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Γ. Ορφανίδης, Σ. Διαμαντής.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 610/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Μιχαήλ Σουμελίδη, που έχει ως εξής:
Με την αριθ. 871/28-9-09 ανακοίνωση του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Ημαθίας, μας γνωστοποιείται ότι κατατέθηκε Μ.Π.Ε. του έργου «Εκμετάλλευση
λατομείου μαρμάρου σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 99.305,70τ.μ. στη θέση
‘Άλογα Μπαμπανίκα’ του Τ.Δ. Κουμαριάς», από τον Ιωάννη Αράβα.
Το Τ.Σ. Κουμαριάς με την αρ. 9/2009 απόφασή του, δεν διατυπώνει
αντιρρήσεις ή διορθώσεις στα προβλεπόμενα της εν λόγω Μ.Π.Ε.
Κατόπιν αυτών, παρακαλείται το δημοτικό συμβούλιο να διατυπώσει τις
απόψεις του επί της κατατεθείσης Μ.Π.Ε. του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου
μαρμάρου σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 99.305,70τ.μ. στη θέση ‘Άλογα
Μπαμπανίκα’ του Τ.Δ. Κουμαριάς», από τον Ιωάννη Αράβα.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 9/2009
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κουμαριάς, με την οποία αυτό εισηγείται
ομόφωνα υπέρ της Μ.Π.Ε. εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου σε δημόσια δασική
έκταση εμβαδού 99.305,70τ.μ. στη θέση «Άλογα Μπαμπανίκα» του Τ.Δ. Κουμαριάς
από τον Ιωάννη Αράβα.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. και την από 15-10-2009
εισήγηση της Επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται κατά
πλειοψηφία κατά της Μ.Π.Ε. εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου σε δημόσια
δασική έκταση εμβαδού 99.305,70τ.μ. στη θέση «Άλογα Μπαμπανίκα» του Τ.Δ.
Κουμαριάς από τον Ιωάννη Αράβα.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Η επιτροπή είναι αρνητική και οι λόγοι που επικαλείται είναι ότι,
έπειτα και από την άποψη της υπηρεσίας, ο δήμος έχει άλλες προθέσεις για αυτήν την
περιοχή και η δραστηριότητα αυτή, για την οποία κάνει αίτηση ο κύριος Αράβας, δεν
συνάδει με τον χαρακτήρα αυτών των προθέσεων. Όταν πήραμε απόφαση, σαν
δημοτικό συμβούλιο, για τις λατομικές ζώνες, είπαμε ότι θα εξαιρούμε κάποιες
περιοχές, οι οποίες είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με δασική έκταση. Το ότι είναι
στην ίδια γειτνιάζουσα περιοχή με το διεκδικούμενο λατομείο της ΟΜΥΑ,
αντιλαμβανόμαστε, επειδή αυτό είναι με ενστάσεις και άλλα για να απορριφθεί η
ΚΥΑ, ότι αν στο τέλος υπάρξει αρνητική εξέλιξη θα επιβαρυνθεί ιδιαίτερα η περιοχή,
πράγμα το οποίο εμείς δεν επιθυμούμε. Επιπρόσθετα και επειδή συζητήθηκε και στην
επιτροπή, άποψη της επιτροπής είναι η εξής, επειδή πλέον στην περιοχή ήρθαν
κάποιες εταιρείες, έχουμε δώσει αρκετές άδειες, οι οποίες εκμεταλλεύονται και θα
εκμεταλλεύονται μεγάλες μάζες αδρανών υλικών ή αν θέλετε λατομικών χώρων,
καλό θα ήταν να μην ρημάζετε άλλο το βουνό και να αρχίσουμε να είμαστε πολύ πιο
επιλεκτικοί σε κάποιες προθέσεις για την περιοχή.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, το θέμα μας είναι και το προηγούμενο και αυτό,
για την έκφραση γνώμης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εκεί ο κ.
Παυλίδης και χωρίς αιτιολογία, εισηγήθηκε υπέρ της χορήγησης έγκρισης για την
μελέτη εκείνη ενώ σ’ αυτήν, χωρίς αιτιολογία, μας λέει να μην δοθεί. Δεν ακούσαμε
κάποια αιτιολογία και δώσαμε έγκριση νωρίτερα, για την γεώτρηση και εδώ επειδή
γειτνιάζει με την ΟΜΥΑ, που δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει αυτό, την αρνούμαστε.
Εμείς θέλουμε να μας αναλύσει και να μας πει την αιτιολογία για την μη χορήγηση
της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τέτοιο πράγμα δεν ακούσαμε.
Τσιάρας: Θα ήθελα να ρωτήσω κε Παυλίδη, για μια παρόμοια αίτηση το 2008,
η οποία είχε απορριφθεί. Σε τι αναφερόταν εκείνη η αίτηση και γιατί είχε απορριφθεί
από το δημοτικό συμβούλιο;
Παυλίδης: Όταν ξεκίνησε η επιτροπή ανάπτυξης να ελέγχει όλες τις αιτήσεις
αυτών που ενδιαφερόντουσαν και ήθελαν να κάνουν λατομική ζώνη, εξέταζε τότε

μια, μια, αυτές που είχαν κινήσει διαδικασία. Όταν δίνεται άδεια έρευνας, δεν
σημαίνει υποχρεωτικά ότι στο τέλος θα πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη
διέξοδος ώστε να του δοθεί τελικά η άδεια. Ακούστηκε προηγουμένως, ότι δεν
επικαλούμαστε συγκεκριμένους λόγους, είπα προηγουμένως ότι στο προηγούμενο
θέμα, η υπηρεσία διάβασε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν έχει
αντίρρηση, σε αυτό το θέμα υπάρχουν οι εξής αντιρρήσεις, τις οποίες ξαναλέω. Ο
δήμος έχει άλλες προθέσεις για την αξιοποίηση αυτής της περιοχής, γενικότερα, αν
και αυτό είναι σε δημόσιο έδαφος και εμείς μόνο γνώμη μπορούμε να έχουμε και όχι
να αποφασίσουμε οριστικά, εμείς παραπέμπουμε την άποψη μας, προς το νομαρχιακό
συμβούλιο. Σε αυτή την συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
υπάρχει, διαφωνούμε, γιατί έχουμε αυτές τις προθέσεις για την περιοχή, πρώτον,
δεύτερων, γιατί είναι σε δασική έκταση με συγκεκριμένη φυσική βλάστηση και στην
οποία όταν κάναμε τις λατομικές ζώνες είπαμε ότι θα διακόπτεται η εκμετάλλευση,
επομένως υπάρχουν κάποιες αρχές πάνω σε αυτό και το τρίτο είναι, ότι βρίσκεται σε
μια περιοχή όπου έχει γίνει ήδη αίτηση από μεγαλύτερη εταιρεία και αυτήν την
στιγμή, για το πούμε και αλλιώς, έρχεται ένας μικρός παίκτης, αγνώστων προθέσεων,
δίπλα σε ένα χώρο όπου θα εκμεταλλεύεται μια άλλη εταιρεία. Αντιλαμβάνεστε όλοι,
βέβαια, ότι επειδή γράψανε οι εφημερίδες για αυτήν την περιοχή, έχουμε μια
ιδιαίτερη ευαισθησία γιατί μπορούν να έρθουν αύριο άλλοι τόσοι, κανένας δεν
εμποδίζει τον οποιοδήποτε να ζητήσει οτιδήποτε, αλλά αφού υπάρχει μια αίτηση, της
οποίας την εξέλιξη δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε θετικά για άλλη
εκμετάλλευση. Αυτός είναι και ο τρίτος λόγος, συμπληρωματικός στους άλλους δυο
που διαφωνούμε και το λέμε.
Λάζαρος Κουμπουλίδης (εκπρόσωπος Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου):
Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι ο ΠΟΞ δεν βγάζει αποφάσεις, θεωρούμε όμως ότι για
θέματα τα οποία απασχολούν την περιοχή του Ξηρολιβάδου, έχουμε το αυτονόητο
δικαίωμα του λόγου και για αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ακούσαμε ότι
χρειάζονται κάποιοι λόγοι για να μην γίνει αυτό το λατομείο, εμείς έχουμε να πούμε
ενδεικτικά κάποιους: 1) Τι είδους ανάπτυξη θέλουμε για το Βέρμιο, για την Βέροια,
την Νάουσα, για την Ημαθία. Αν θέλουμε αποκλειστικά νταμάρια ή και νταμάρια, ή
αν θέλουμε μια ήπια οικοτουριστική, οικολογική ανάπτυξη, με τουριστικές μονάδες
με μονάδες που μπορούν να δώσουνε δουλειά, εργασία και προοπτική στον τόπο. 2)
Υπάρχει η 757/2008 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για το ίδιο θέμα, το ίδιο
λατομείο, με την αίτηση απ’ τον ίδιο ενδιαφερόμενο, που είναι αρνητική. Τι άλλαξε;
Γιατί θα πρέπει δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο στην ίδια αίτηση με τα ίδια δεδομένα,
να απασχολείτε ξανά και ξανά και ξανά; 3) Υπάρχει άλλη θέση, απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, εξαφορμής του καθορισμού των λατομικών ζωνών, όπου ο
δήμος είπε ξεκάθαρα ότι, εκτός λατομικών ζωνών παραμένει δάσος και υδατορέματα.
Αυτή λοιπόν η περιοχή που αιτείται να γίνει λατομείο, είναι μέσα σε περιοχή αμιγούς
δάσους, όχι απλώς δασική έκταση, αλλά δάσος, ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος
προκειμένου να μην ανοίξει άλλη μια πληγή στο Βέρμιο, σ’ έναν χώρο που υπάρχει
αμιγώς δάσος. 4) Εδώ και 2 χρόνια γίνονται κοινοποιήσεις που γνωρίζει όλη η Βέροια
και όλη η Ημαθία, με ομόφωνη θέση της τοπικής κοινωνίας του Δήμου, της
νομαρχίας, φορείς, Σέλι, Τριπόταμος, κυνηγετικός σύλλογος, πολίτες, που λένε ένα
πολύ μεγάλο όχι, σε ίδρυση λατομείων στην περιοχή του Ξηρολιβάδου, για το λόγο
ότι θέλουν μια διαφορετική ανάπτυξη και αυτό δεν έχει αλλάξει. Έχω στα χέρια μου,
δεν θα σας τα αναγνώσω δημοσιεύματα πρωτοσέλιδα που το θεωρούν πρώτο θέμα
στην Ημαθία, το θέμα της ίδρυσης του λατομείου της ΟΜΥΑ και άλλων λατομείων,
γιατί το Ξηρολείβαδο δεν τα έχει βάλει προσωπικά με την ΟΜΥΑ αλλά
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πάει να δημιουργήσει και να αντικαταστήσει ένα
παρθένο δάσος με λατομεία. 5) Ομόφωνα, διακομματικά αντίθετοι, ήταν και οι
προηγούμενοι βουλευτές και οι εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι έχουν μάλιστα
καταθέσει και σχετικές ερωτήσεις στη βουλή και η πρώτη συνάντηση των εν ενεργεία

βουλευτών με τον Δήμο, ήταν για αυτό ακριβώς το θέμα, για το λατομείο στο
Ξηρολείβαδο και μάλιστα αποφασίστηκε, μετά από προσφυγή που είχε κάνει ο Δήμος
Βέροιας στο συμβούλιο της επικρατείας και κερδίθηκε και η προσωρινή διαταγή, με
σταμάτημα της κοινής υπουργικής απόφασης που προέβλεπε ίδρυση λατομείου στο
Ξηρολείβαδο, αποφασίστηκε οι βουλευτές πλέον, αφού υπάρχει αυτό το πρώτο
δικαστικό βήμα, να προχωρήσουν στις ανάλογες πολιτικές επαφές, για να καταργηθεί
αυτή η υπουργική απόφαση. ΚαταλαβαίνετΕ σε τι αντίθεση θα πέσει ο Δήμος της
Βέροιας, όταν από την μια κάνει κινήσεις για να καταργήσει κοινές υπουργικές
αποφάσεις που προβλέπουν λατομείο στο Ξηρολείβαδο και από την άλλη αποφασίζει
να εισαγάγει, ως δούρειο ίππο, ένα άλλο λατομείο σε παρόμοια θέση. Σχετικά με το
λατομείο Αράβα, είναι μόλις 200 μέτρα από τον δημόσιο δρόμο, που σημαίνει ότι
υπάρχει άμεση οπτική επαφή, σε παρόμοια περιοχή με το λατομείο ΟΜΥΑ, οπού ήδη
έχει εκφραστεί σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος , πρόκειται για 100 στρέμματα σε
αμιγώς δασική έκταση, δίπλα σε περιοχή NATURA και καταφύγιο θηραμάτων.
Ένατος και πάρα πολύ σημαντικός λόγος, ήδη δυο μεγάλες οικοτουριστικές
επιχειρήσεις, με ξενώνες και καταλύματα της τάξης των 200 κλινών, είναι προς
κατάθεση στην Αναπτυξιακή, προκειμένου να γίνει εκείνη η περιοχή ακόμα ένας
πόλος έλξης και σαφώς δεν μπορεί να γίνει, δίπλα σε κάποιο λατομείο. Τελειώνοντας,
ήδη συζητάμε, ο πολιτιστικός σύλλογος Ξηρολειβάδου, με τον Δήμο Βέροιας, να
δημιουργήσουμε μια ανάπτυξη στο μοντέλο της Πάρνηθας, που σημαίνει, ανάπτυξη
για όλους, ναι και στα λατομεία, ναι και στα νταμάρια, αλλά σε κάποιες
συγκεκριμένες περιοχές. Προκρίνουμε τη ζωνοποίηση NATURA, προκρίνουμε την
ανάπτυξη μονάδων που μπορούν να δώσουν προοπτική και εργασία στους Βεροιώτες
και τους Ημαθιώτες. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα ζωνοποίησης που θα
ορίσουμε και θα νοικοκυρέψουμε το τι θέλουμε, σε ποια περιοχή και ποια
δραστηριότητα, θεωρούμε ότι το Βέρμιο υπάρχει εκεί, εκατομμύρια χρόνια όπως
υφίσταται, μπορεί να περιμένει άλλους έξι μήνες, ένα χρόνο, δυο χρόνια μέχρι να
ολοκληρωθεί αυτό.
Ακριβόπουλος: Για το συγκεκριμένο θέμα, τη μελέτη την οποία θέλουμε να
εγκρίνουμε, σε πόση απόσταση από το λατομείο της ΟΜΥΑ θα βρίσκεται το άλλο
λατομείο; Εδώ μιλήσαμε πιο πολύ για την ΟΜΥΑ παρά για το συγκεκριμένο θέμα.
Πόση απόσταση είναι; Δεν μας το είπε κανένας. Όποιος μπορεί, ας μας απαντήσει.
Παυλίδης: Όπως ειπώθηκε, είναι δασική έκταση, είναι δάσος, η υπηρεσία λέει
ότι πρέπει να αναφέρουμε «δασική έκταση». Ακριβώς δεν μπορούμε να μετρήσουμε,
είναι στην ίδια πλαγιά πάντως. Εντάξει, τι να πω περισσότερο; Είναι στην ίδια
πλαγιά. Δεν πήγαμε να μετρήσουμε.
Ακριβόπουλος: Το εισηγητικό μιλάει για δημοτικό διαμέρισμα Κουμαριάς.
Αυτό είναι στο ύψος του Ξηρολιβάδου; Πού; Δεν μας λέτε κάτι σαφές. Ο κύριος
Κουμπουλίδης μήπως μπορεί να μας βοηθήσει;
Λ. Κουμπουλίδης: Μπορώ να απαντήσω. Είναι στα όρια του Ξηρολιβάδου,
απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρα από την θέση που είναι η αίτηση για το λατομείο της
ΟΜΥΑ, αλλά είναι στην ίδια ομοιογενή περιοχή που το Ξηρολίβαδο λέει ότι πρέπει
να βγει εκτός, είναι μέσα στο ίδιο παρθένο δάσος, στην ίδια δασική πλάκα. Είναι
κάτω από το Ξηρολίβαδο αλλά ακριβώς στην ίδια δασική πλάκα.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Και στο παρελθόν έχουμε συζητήσει παρόμοια θέματα, μας
απασχόλησαν και άλλες φορές, η γνώμη μας ήταν άλλες φορές θετική και άλλες
αρνητική, δυστυχώς φοβούμαι ότι και εμείς και οι κάτοικοι κάνουμε ένα λάθος. Το
θέμα σήμερα είναι, η γνώμη του δημοτικού συμβουλίου για τη μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπέβαλε ο κύριος Αράβας στο νομαρχιακό
συμβούλιο προκειμένου να του δοθεί ή όχι η έγκριση για να προχωρήσει έπειτα στην
ίδρυση του λατομείου. Δεν αποφασίζουμε εμείς εδώ να ιδρύσουμε κανένα λατομείο,
ούτε το νομαρχιακό συμβούλιο. Εμείς γνωμοδοτούμε επί της μελέτης

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρέπει να πούμε συγκεκριμένους λόγους γιατί
αρνούμαστε, π.χ. αρνούμαστε γιατί στη μελέτη, στο άρθρο τάδε, στην παράγραφο
τάδε, της μελέτης, βρήκαμε αυτό το στοιχείο που δεν είναι σωστό, που δεν είναι
νόμιμο, που δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς, να υπάρχει δηλαδή αιτιολογία. Ο κ.
Αράβας υπέβαλε τη μελέτη και όφειλε η υπηρεσία ή και η αρμόδια επιτροπή που
έχουμε στο Δήμο να πάει να δει τη μελέτη και να κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις
επ’ αυτής. Δεν αποφαινόμαστε εδώ για την ίδρυση ή όχι λατομείου είτε στο
Ξηρολίβαδο είτε στην Κουμαριά και κάτι ακόμα, πότε θυμάστε τον Πολιτιστικό
σύλλογο Ξηρολιβάδου; Όποτε σας συμφέρει και όποτε θέλετε; Πότε αναγνωρίζετε το
Τοπικό Συμβούλιο Κουμαριάς; Γιατί αφού τον θίγει αυτό το θέμα, δεν ρωτήσατε τον
πολιτιστικό σύλλογο Ξηρολιβάδου και ρωτήσατε το τοπικό συμβούλιο της
Κουμαριάς να σας δώσει την άποψή του; Στο προηγούμενο θέμα, είπατε ότι
εκπροσωπεί ο πολιτιστικός σύλλογος. Εδώ δεν σας εκπροσωπεί ο πολιτιστικός
σύλλογος και αναγκάζονται τώρα οι εκπρόσωποι του συλλόγου να φέρνουν την
αντίθεση τους γι’ αυτό το θέμα. Πρέπει να σταματήσουμε μέσα σε αυτήν την αίθουσα
τον λαϊκισμό, περίσσεψε, ξεχείλισε, κυλάει στη Μητροπόλεως. Φέρτε μας λοιπόν
παρατηρήσεις επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αφήστε τους άλλους,
αυτούς που είναι αρμόδιοι, να δώσουν άδεια λατομείου. Αν ήμασταν εμείς αρμόδιοι
να δώσουμε άδεια λατομείου, θα λέγαμε την γνώμη μας. Τώρα να μας πείτε τη γνώμη
για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν αποτελεί αιτιολογία ότι πήγε η
υπηρεσία είδε και είπε ότι ο Δήμος έχει άλλες προθέσεις για την περιοχή και η
δραστηριότητα αυτή δεν συνάδει με τον χαρακτήρα αυτόν. Ποιες προθέσεις έχετε;
Να τις μάθουμε και εμείς τις προθέσεις σας και να δούμε αν συνάδει ή δεν συνάδει με
τον χαρακτήρα, αλλά πείτε μας πρώτα τις παρατηρήσεις σας επί της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετά θα σας πούμε για την ίδρυση λατομείου, όταν
θα το φέρετε θέμα, που δεν θα το φέρετε γιατί δεν είμαστε αρμόδιοι.
Χατζηαθανασίου: Απ’ το ό,τι είπε ο εν λόγω ενδιαφερόμενος για να προβεί
στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είχε μια αρνητική απάντηση απ’ το
υπουργικό συμβούλιο του 2008 και προβλημάτισε με την σκέψη ότι, μήπως
φαντάστηκε ότι διαμορφώνεται συσχετισμός διαφορετικός σήμερα και είναι
κατάλληλες οι συνθήκες, για να περάσει μια απόφαση από την πίσω πόρτα;
Εκδηλώνει τις προθέσεις του δηλαδή απ’ την αρχή. Ήταν πάρα πολύ αναλυτικός ο κ.
Κουμπουλίδης και θα έλεγα αρκετά κατατοπιστικός. Έχουμε λοιπόν την αρνητική
απόφαση του 2008, έχουμε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που καθορίζει
τις λατομικές ζώνες. Γιατί τις καθόρισε; Για να αποτελούν κόσμημα, στολίδι, ας
πούμε, των εργασιών του δημοτικού συμβουλίου και των αρχείων του; Βάλαμε τις
λατομικές ζώνες και από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει; Πήραμε
την απόφαση για την ΟΜΥΑ. Γιατί πήραμε για την ΟΜΥΑ αρνητική απόφαση;
Θεωρήσαμε ότι προσβάλει όλο το τοπίο η πρόθεση της ΟΜΥΑ να δημιουργήσει αυτό
το κατασκεύασμα εκεί, σε εκείνη την περιοχή; Ομόφωνη ήταν η απόφαση, αν
θυμάμαι καλά, πλην του Γιώργου. Τώρα για την ίδια περιοχή αλλάζει η κρίση μας,
στην ίδια περιοχή, με το ίδιο κάλλος, στο ίδιο σημείο ουσιαστικά, 1,5 χιλιόμετρο, μια
πλαγιά που έχει την ίδια ομορφιά που είχε και το σημείο που ήθελε η ΟΜΥΑ να
κάνει το λατομείο, ερχόμαστε να ανοίξουμε τους ασκούς του Αιόλου. Επειδή είναι
μικρότερη εταιρεία απ’ την ΟΜΥΑ, δεν μας νοιάζει τι ζημία θα προκαλέσει; Θα
τρέχουμε ύστερα στο ΣτΕ να αναιρέσουμε την έρευνα, η οποία προφανώς θα είναι
θετική, για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
η εταιρεία θα προβεί βέβαια και θα πει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν είναι
πρόβλημα και δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε, άντε να πάμε στο συμβούλιο
επικρατείας και να τρέχουμε πίσω απ’ τα γεγονότα για να αναιρέσουμε την απόφαση
αυτή. Αφού θα τρέχουμε πίσω απ’ την υπόθεση αυτή, θα έρθει και η ΟΜΥΑ να μας
πει «ώστε εκεί δώσατε έγκριση» Λοιπόν κύριοι, ή θέλουμε να προστατέψουμε το
Βέρμιο ή δεν θέλουμε. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και η απόφασή μας

να είναι σύμφωνη προς μια κατεύθυνση, την προστασία του Βερμίου και άλλου
είδους ανάπτυξη, αυτή που περιέγραφε ο κ. Κουμπουλίδης. Δεν είναι καθόλου
μυστικό να θέλουμε μια τέτοια ανάπτυξη και δεν είναι καθόλου προσβολή να
θέλουμε ανάπτυξη προς την κατεύθυνση αυτή, της τουριστικής πράσινης ανάπτυξης.
Τσιάρας: Κε πρόεδρε, όταν γνωμοδοτήσαμε για την ΟΜΥΑ, ήταν πάλι στη
φάση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τότε γνωμοδοτήσαμε και για την
ΟΜΥΑ, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γνωμοδοτήσουμε και τώρα ή γιατί «άστο και
βλέπουμε μετά τι θα γίνει». Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση, είναι στην ίδια περιοχή,
είναι σε ευθεία γραμμή, 1,5 χιλιόμετρο, όπως είπαν και οι ομιλούντες απ’ τον όμιλο
και έχουν, στο κάτω κάτω μια άποψη συγκεκριμένη και κάποιους συγκεκριμένους
λόγους. Εδώ πέρα, πάντως, λέω ότι το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο ρωτάτε να πει
αν έχει σύμφωνη γνώμη ή όχι, είναι πολιτικό όργανο, δεν μπορεί το δημοτικό
συμβούλιο να πει, ότι επειδή το πέτρωμα από κάτω είναι έτσι και θέλει αυτό και θα
γίνει αυτό κ.τ.λ, δεν δεχόμαστε. Εδώ πέρα υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που θα
πρέπει να εξετάσουμε, επί της ουσίας της μελέτης θα γνωμοδοτήσουν οι τεχνοκράτες,
οι οποίοι υπενθυμίζω και για την ΟΜΥΑ είπαν «ναι, ας γίνει, δεν δημιουργεί κανένα
πρόβλημα». Άρα λοιπόν εδώ πέρα εμείς έχουμε άλλο ρόλο, αυτοί θα κάνουν τη
δουλειά τους και εμείς την δική μας, η δουλειά μας είναι πολιτική, εδώ υπάρχει μια
άποψη η οποία είναι εκπεφρασμένη απ’ τον όμιλο, υπάρχουν κάποιοι λόγοι που είναι
ισοπεδωτική κατά της μελέτης. Για ποιο λόγω να μπούμε στη διαδικασία να βρούμε
έναν άλλο λόγω, ο οποίος να ικανοποιεί ποιόν; Δεν μπορώ να καταλάβω, οι λόγοι
είναι συγκεκριμένοι, επαναλαμβάνω ότι είναι ισοπεδωτικοί και προτείνω λοιπόν να
γνωμοδοτήσουμε αρνητικά επί της μελέτης αυτής, όπως οφείλουμε ως πολιτικό
όργανο, στη διαδικασία αυτή.
Ακριβόπουλος: Κε πρόεδρε, το ότι το 2008 το δημοτικό συμβούλιο
αποφάσισε κατά πλειοψηφία αρνητικά, δεν έχει καμία σημασία γιατί υποβλήθηκε μια
νέα μελέτη, εκτός αν μου πει κάποιος απ’ την επιτροπή ανάπτυξης που το είδε το
θέμα, ότι είναι ακριβώς η ίδια μελέτη με αυτήν του 2008 αλλά και πάλι δεν λέει
τίποτα αυτό γιατί και τότε για πολιτικούς λόγους απορρίφθηκε εκείνη η μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατά συνέπεια έχουμε μια νέα μελέτη και, πάνω σε
αυτήν την μελέτη, καλείτε το δημοτικό συμβούλιο να κάνει τις παρατηρήσεις του.
Μιλήσαμε όλοι για ανάπτυξη, για πράσινη ανάπτυξη, όπως είπε και ο συνάδελφος και
όλα τα σχετικά, αλλά αυτή την απόφαση που θέλει να πάρει το δημοτικό συμβούλιο,
αυτή την γνωμοδότηση που θέλει να κάνει, δεν βοηθάει ούτε την ανάπτυξη ούτε την
πράσινη ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει τα επιχειρήματα των μελών
του πολιτιστικού συλλόγου, γιατί εδώ πρέπει να γίνουν παρατηρήσεις πάνω στο
τεχνικό σκέλος, δηλαδή τι επιπτώσεις υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κ.τ.λ, γιατί αυτό που
λέει το εισηγητικό ότι δεν συνάδει με τις διαθέσεις και τις προθέσεις μας, αφού πάει
να περάσει από το νομαρχιακό συμβούλιο και εκεί θα περάσει αρνητικά, όπως θα
περάσει και από ‘δω, κατά τα φαινόμενα, όταν θα πάει στον αρμόδιο υπουργό για να
δώσει την άδεια, τότε θα πει ότι αυτές οι παρατηρήσεις που έκανε το δημοτικό
συμβούλιο δεν μου λένε τίποτα διότι έχει τις προϋποθέσεις και θα του δώσω την
άδεια, όπως έγινε και με την ΟΜΥΑ. Το ίδιο πράγμα έγινε και τότε. Δηλαδή έτσι
νομίζετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι βοηθάτε και τον μορφωτικό σύλλογο γιατί και ο
ίδιος ο μορφωτικός σύλλογος μας έφερε ένα κείμενο, είπε κάποια πράγματα και δεν
λέει τίποτα επί της μελέτης. Εδώ το ζητούμενο είναι ποια είναι τα προβλήματα της
μελέτης και στρέφεστε και λέτε όλοι για την ΟΜΥΑ και ότι άλλο μπορείτε να πείτε
ως επιχείρημα, αλλά πιο είναι το θέμα, άλλη είναι οι επιβάρυνση που μπορεί να έχει
η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΟΜΥΑ, που μιλάμε για μια επιχείρηση
κολοσσό, η οποία δεν ξέρουμε τι επέμβαση θα έχει στο περιβάλλον και άλλη είναι
αυτή η περίπτωση που μπορεί να είναι πιο ήπια η επέμβαση πάνω στο περιβάλλον.
Μαθαίνω δε ότι είναι ακριβώς απέναντι, μπορεί να βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρο μακριά,
αλλά ακριβώς στην απέναντι μεριά του βουνού, αυτή η μελέτη που εισήγαγε ο κύριος

Αράβας για ψήφιση. Νομίζω δηλαδή, ότι αν αποβάλουμε τον λαϊκισμό και το να
πρωτοστατούμε στο ποιος θα πει τα καλύτερα λόγια κ.τ.λ, για να κερδίσει την εύνοια
των κατοίκων, μπορεί να κάνουμε μεγαλύτερο καλό σε αυτούς που νομίζουν ότι
επιβαρύνονται, γιατί το να λες ότι δεν συνάγει με την φιλοσοφία μου, δεν έχει καμία
σημασία και κανείς δεν θα το δώσει σημασία παρακάτω. Το να πεις ότι επιβαρύνει το
περιβάλλον έτσι, αλλιώς, δηλαδή τεχνικά και τεχνοκρατικά, μπορείς να βοηθήσεις
περισσότερο. Από ‘κει και πέρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας και γενικότερα,
τι θέλουμε εντέλει, τι ανάπτυξη θέλουμε. Θέλουμε δηλαδή πράσινη ανάπτυξη, τα
καταργούμε όλα τα λατομεία, δεν είναι μορφή ανάπτυξης και αυτό, το ότι
απασχολείται κάποιος κόσμος στα λατομεία και βγαίνει κάποιο εισόδημα για αυτούς;
Τι θέλουμε επιτέλους εμείς σε αυτή την χώρα; Δεν μπορεί να λέμε πράσινη ανάπτυξη,
τουριστικές μονάδες κ.τ.λ αλλά παράλληλα να μην έχουμε κανενός είδους
πραγματική ανάπτυξη και να μιλάμε μόνο θεωρητικά. Εν’ κατακλείδι, η εισήγηση
του Τοπικού Συμβουλίου Κουμαριάς, που είναι θετική, πρέπει να γίνει δεκτή γιατί
από όλα όσα πουλάει στον τύπο ο αντιδήμαρχος ανάπτυξης, απ’ όσα είπε ο δημοτικός
σύμβουλος του πολιτιστικού συλλόγου, απ’ ότι ακούστηκε εδώ πέρα, δεν βλέπουμε
καμία παρατήρηση ουσιαστική για την μελέτη και νομίζω δεν μπορούμε να την
απορρίψουμε για λόγους φιλοσοφικούς.
Μιχαηλίδης: Κε πρόεδρε, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι το ίδιο σοβαρό με την
προηγούμενη συνεδρίαση, πριν κάποιο καιρό, για την μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της εταιρείας ΟΜΥΑ. Ορμώμενος από φράση συναδέλφου θα πω το
εξής: να σεβαστώ την όποια απόφαση τοπικού συμβουλίου, αλλά μην θέλετε να
πιστέψω ότι το τοπικό συμβούλιο ψήφισε, μελετώντας μια μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Νομίζω ότι κανείς δεν λαϊκίζει εδώ μέσα παρά μόνο λέμε την
πραγματικότητα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανένα τοπικό συμβούλιο, και
επιτρέψτε μου κε Ακριβόπουλε παρότι είναι πρωτομιλία μου, να πω, κανένα τοπικό
συμβούλιο δεν μελέτησε καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για όνομα του
Θεού! Έτσι λοιπόν το θέμα είναι το ίδιο σοβαρό με την περίπτωση της ΟΜΥΑ που
εξετάσαμε πριν λίγο καιρό, άσχετα αν η μια εταιρεία είναι κολοσσός και η άλλη είναι
μια μικρότερη σε κλίμακα εταιρεία. Όμως την ίδια σημασία και βαρύτητα έχει η θέση
του δημοτικού συμβουλίου γιατί μιλάμε για την ίδια περιοχή, για την ίδια
καταστροφή και αν θέλουμε να μιλάμε και να είμαστε σαφής για την μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θέλω να πω ότι δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε με
μια μελέτη στους χ, 10, 20, λόγους που αναφέρει, η διαφωνία μου μπορεί να είναι σε
έναν λόγω, τον 21ο που δεν αναγράφεται μέσα. Παράδειγμα, η διαφωνία μου στη
μελέτη που δεν αναφέρεται, θα είναι ενδεχομένως αυτό που ειπώθηκε δια στόματος
εκπρόσωπου του πολιτιστικού συλλόγου, ότι εκεί ουσιαστικά καταστρατηγούμε, αν
θέλετε θανατώνουμε μια περιοχή που έχει άγρια ζωή, άγρια πτηνά. Η αυτή καθαυτή
καταστροφή του περιβάλλοντος, του πράσινου περιβάλλοντος ή ακόμη αν θέλετε η
διαφωνία για μένα δεν αναφέρεται μέσα στην Μ.Π.Ε,είναι η καταστρατήγηση κάθε
μορφής ανάπτυξης, που ανάπτυξη δεν είναι μόνο το λατομείο, ανάπτυξη είναι, όπως
εύστοχα ακούστηκε η ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου το οποίο θα φιλοξενεί χ
επισκέπτες, που θα δουν εκεί τον φυσικό πλούτο. Ανάπτυξη είναι παράδειγμα, μια
μορφή αθλητικού τουρισμού σε ‘κείνη την περιοχή και πολλά άλλα, έτσι δεν
μπαίνουμε σε στεγανά, ούτε σε ένα καλούπι να αποφανθούμε για τις 20 ή 30
παρατηρήσεις που κάνει η Μ.Π.Ε. Θέλω να πω επίσης, ότι θέλει πολύ προσοχή η
σημερινή συζήτηση, γιατί όπως εύστοχα πήραμε μια απόφαση πριν μερικούς μήνες,
δεν μπορεί αγαπητοί συνάδελφοι να είχαμε λάθος και διαφορετική απόφαση,
ειδάλλως θα θεωρήσω ότι αυτό το θέμα είναι Δούρειος ίππος. Και είναι Δούρειος
ίππος διότι δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ναι ενώ πριν από λίγες μέρες είπαμε όχι
για παρόμοιο θέμα, ή μάλλον για το ίδιο θέμα, σε μια όμορη περιοχή. Έτσι λοιπόν, αν
πάρουμε μια τέτοια απόφαση και εισηγηθούμε δηλαδή πούμε την άποψη μας, ναι στη
μελέτη, τότε το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα είμαστε ανακόλουθοι σε ότι

αφορά τις αποφάσεις μας. Τέλος, θέλω να πω επίσης κάτι ακόμα, ότι τεχνικά και
τεχνοκρατικά, κλείνοντας αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Γιώργος Ορφανίδης, για
Μ.Π.Ε ποτέ δεν μιλήσαμε εδώ πέρα και να είμαστε ειλικρινείς. Ποτέ δεν μιλήσαμε
τεχνικά και τεχνοκρατικά όπως θέλουμε να μιλάμε, δεν έχουμε την ικανότητα γιατί
ίσως γιατί δεν είμαστε τεχνικοί, άρα λοιπόν το δημοτικό συμβούλιο είναι ένα
πολιτικό όργανο και νομίζω παίρνει πολιτικές απόφασης και τέτοια είναι η απόφαση
μας. Είναι πολιτική απόφαση και λέμε όχι στη μελέτη.
Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.
Παυλίδης: 1)Καταρχάς, εδώ δεν αποφασίζουμε, πρόκειται για δημόσιο χώρο
και πρέπει να γνωμοδοτήσουμε και γνωμοδοτούμε αποκλειστικά μια και μόνο φορά,
αυτήν σήμερα, δεν έχουμε άλλο λόγω, ούτε πριν ούτε μετά ούτε ποτέ. Έτσι η γνώμη
μας πρέπει να είναι σοβαρή, πρέπει να τα συνυπολογίσουμε όλα και να ‘ναι σταθερή.
2)Σχετικά με τον ΠΟΞ, εμείς προσωπικά στην επιτροπή ανάπτυξης, δεν λαϊκίζουμε,
συνέβη το εξής, να σας το θυμίσω, όταν κάναμε λατομικές ζώνες εδώ, ο ΠΟΞ ήρθε
με κάποιους χάρτες δικούς του και επικαλέστηκε ότι τους χάρτες αυτούς τους πήρε
από τη στρατολογική υπηρεσία, ήταν διαφορετικοί από αυτούς που κυκλοφορούσαν,
μάλιστα υπήρχαν κάποιες ενστάσεις ως προς την περιοχή NATURA και στο κατά
πόσο συμπίπτει η μια περιοχή με την άλλη κ.τ.λ. Επειδή έγινε μια συζήτηση και ένας
διάλογος στον οποίο εμείς ισχυριζόμασταν ότι ήταν τα ίδια πράγματα και τελικά
έγιναν διαφορετικά, αλλά ο ΠΟΞ για διάφορους λόγους είχε τις αντιρρήσεις του, εγώ
προσωπικά δεσμεύτηκα τότε ότι θα ρωτάω και τη γνώμη, όχι ότι είναι αποκλειστικό ή
υποχρεωτικό ούτε καν το λέω ότι πρέπει να ληφθεί υποχρεωτικά υπόψη η απόφαση
του ΠΟΞ, αλλά τότε είχα δεσμευτεί σαν πρόεδρος της επιτροπής ανάπτυξης, βάση
αυτών των χαρτών, ότι θα ζητείται και η γνώμη τους και νομίζω σαν κάτοικοι, πρέπει
να έχουν γνώμη για την περιοχή τους. Τρίτων, με την ΟΜΥΑ, ειπώθηκε ότι γίνεται
το ίδιο πράγμα, όχι με συγχωρήτε πάρα πολύ, αλλά με την ΟΜΥΑ έγινε τελείως
διαφορετικό πράγμα και το είχα πει εδώ όταν είχε έρθει η ΟΜΥΑ. Η ΟΜΥΑ πήγε
πήρε όλες τις άλλες άδειες και όταν χρειαζόταν τελική άδεια του νομαρχιακού
συμβουλίου, τότε το μάθαμε στην έβδομη άδεια, όταν ήρθε εδώ, γιατί όταν έπρεπε να
παρθεί η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου τότε ζητήθηκε η άποψη του Δήμου.
Νωρίτερα είχαν εξασφαλίσει τις έξη άδειες, είναι εντελώς διαφορετικό, εδώ
τουλάχιστον δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση. Τώρα, είπαμε και στην επιτροπή, ότι δεν
θέλουμε να βλέπουμε ανεβαίνοντας για Καστανιά, γυμνή όλη αυτή την περιοχή και
δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοια περιοχή και εκεί που ζητάνε τώρα, στο Ξηρολίβαδο
κοντά. Το τελευταίο που θέλω να θέσω υπόψη σας, είναι το εξής, η εξόρυξη απ’ τα
λατομεία, ήταν παλιά κάτι προσοδοφόρο για το Δήμο, θέλω να σας πω ότι τα
λατομεία της Βέροιας εδώ και ένα χρόνο είναι ανενεργά και μόνο άδειες ζητάνε και
άδειες που είχαν κατοχυρώσει από παλιότερα και τη λέξη «κατοχυρώσει» σε
εισαγωγικά γιατί όλοι νομίζουν ότι έχουν μια περιουσία εφόσον έχουν κάνει μια
αίτηση, λοιπόν θέλω να σας πω το εξής, τα λατομεία και η ανάπτυξη, αν θέλετε τα
οικονομικά του Δήμου ή αν θέλετε κατ’ επέκταση το ενδιαφέρων στην περιοχή, είναι
για τα αδρανή υλικά, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό τα αδρανή υλικά από τα
λατομεία και το γνωρίζεται. Αδρανή υλικά όμως έχουν δυστυχώς, δυστυχώς για
μερικούς, ευτυχώς για άλλους, το δικαίωμα εκμετάλλευσης, μόνο αυτά που είναι σε
εγκεκριμένη λατομική ζώνη, στην οποία ο Δήμος, όταν θα αρχίσουν να τα
εκμεταλλεύονται και βλέπετε Παπαδόπουλος και ΑΚΤΩΡ, αυτά είναι τα δυο
συγκεκριμένα σας τα ονομάζω, θα έχει 5% επί των ακαθάριστων εσόδων τους. Όλα
τα άλλα τα λατομικά, που κουβαλάνε και μεταφέρουνε και κάνουνε και πρέπει να τα
κυνηγήσουμε, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα και χρειάζεται να παρέμβει η αστυνομία
και αυτοί ξεφεύγουν με άλλους τρόπους, τα έσοδα τα γνωρίζετε εσείς τα γνωρίζουμε
και εμείς σαν δημοτική αρχή και τους κυνηγάμε συνέχεια για να αποδώσουνε κάτι.
Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη τόσο σημαντική πάνω σε αυτό το
θέμα. Αυτά ήθελα να σας πω, πάντως θεωρούμε και απ’ την υπηρεσία, ότι είναι έτσι

εγγεγραμμένες οι λέξεις, στην απόφαση της επιτροπής, γιατί έτσι ζητήθηκε να είναι
από την υπηρεσία. Να σας πω για παράδειγμα, ότι εγώ όταν είπα ότι θα γράψω ότι
είναι δάσος, μου είπαν «όχι, θα γράψεις ότι είναι δασική έκταση» γιατί πήραμε
απόφαση όταν κάναμε τις λατομικές ζώνες ότι θα διακόπτεται η λατομική
δραστηριότητα όταν υπάρχει δάσος ή όταν υπάρχει νερό, αυτά είναι συγκεκριμένα
και θέλω έτσι να γραφτεί, αλλά μου είπε η υπηρεσία «όχι, γιατί είναι χαρακτηρισμένη
δασική έκταση και έτσι θα το αναφέρεις». Τώρα για περισσότερες λεπτομέρειες
μίλησε ο κ. Κουμπουλίδης, που μίλησε και για τις δραστηριότητες που ενδιαφέρονται
κάποιοι να κάνουν στην περιοχή, τις οποίες δεν ήθελα να αναφέρω όλες, αυτός είναι
ο χαρακτήρας της περιοχής, τουριστικός, αναπτυξιακός και στη μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως είπε και ο κ. Μιχαηλίδης, μπορούμε να πούμε τις
αιτιάσεις τις πολιτικές όχι μόνο τις τεχνοκρατικές.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, νομίζω ότι το θέμα το ταλανίσαμε πολύ, εγώ θα πω
μόνο μια κουβέντα, είναι θέμα πολιτικής βούλησης και πολιτικού σχεδιασμού.
Τελείωσε. Έχουμε μια άποψη για την περιοχή, καλέσαμε εδώ τους βουλευτές, τους
ζητήσαμε να μας συμπαρασταθούνε στο θέμα αυτό. Μπορούμε να αλλάξουμε άποψη;
Δεν μπορούμε. Τελείωσε, αυτή είναι η άποψη μας, αυτήν υπερασπιζόμαστε, αυτός
είναι ο στόχος μας για την περιοχή, αυτός είναι ο μπουσουλάς μας, έχει
συναποφασιστεί με τους κατοίκους εκεί και προχωράμε έτσι. Δε νομίζω ότι υπάρχει
λόγος το να το τυραννάμε το θέμα.
Σκουμπόπουλος: Όταν λοιπόν κοι συνάδελφοι, οι εισηγήσεις απ’ την
υπηρεσία μας συμφέρουν, τις επικαλούμαστε στο δημοτικό συμβούλιο, όταν είναι
σύμφωνες με τις δικές μας απόψεις και οι απόψεις της υπηρεσίας, τις επικαλείστε.
Είπε ο κ. Παυλίδης «έτσι μας το ζήτησε η υπηρεσία να γράψουμε και έτσι το
γράψαμε». Όπου δεν μας συμφέρουν οι εισηγήσεις της υπηρεσίας, ποιος την
λογαριάζει την υπηρεσία, εμείς είμαστε πολιτικό όργανο, είπε ο κ. Χατζηαθανασίου
και αφήστε τους στην άκρη τους υπαλλήλους που θα μας πουν αυτοί για την
ανάπτυξη, εμείς αποφασίζουμε. Δεν είναι όμως έτσι κοι συνάδελφοι. Απαιτούνται
συνέπεια και συνεργασία με την υπηρεσία. Σωστές και νόμιμες αποφάσεις μόνο έτσι
παίρνονται, αλλιώτικα ΛΑΪΚΙΖΕΤΕ και πάλι σ’ αυτό το θέμα και λαϊκίζετε και
απόψε και ενώπιον μας ξανά, όταν θέλετε να συνδέσετε την ΟΜΥΑ με αυτό. Τι να
σας θυμίσω; Ό,τι κάνατε με την ΟΜΥΑ; Ότι πήρατε τον φάκελο και τον κρύψατε στο
τελευταίο συρτάρι του υπογείου του Δήμου, τον ξεχάσατε για 6 μήνες και δούλευε η
ΟΜΥΑ και έπαιρνε τις εγκρίσεις και μετά θυμηθήκατε να μας τον φέρετε εδώ,
ρίχνοντας στάχτη στα μάτια των δημοτικών συμβούλων; Κοροϊδεύοντας κυρίως τους
κατοίκους και φτιάχνοντας λαϊκές συνελεύσεις; Ποιους κοροϊδεύετε; Ποιους
μπορείτε να κοροϊδέψετε; Σας το είπα και τότε: μια φορά, έναν, μπορείτε να τον
κοροϊδέψετε, μια φορά πολλούς μπορείτε, πολλές φορές πολλούς όμως δεν μπορείτε.
Αυτό κάνετε και τώρα. Και ποιος σας είπε ότι κι εμείς δεν έχουμε πολιτική βούληση
να μην γίνει κανένα λατομείο σε όλο το Βέρμιο; Αλλά πρέπει όμως πρώτα να
απαντάμε σε αυτά που μας ρωτούν. Τι λέει η ανακοίνωση του νομαρχιακού
συμβουλίου που σας την έστειλε τώρα και δεν την ξεχάσατε αλλά την φέρατε μέσα
στην προθεσμία που προβλέπεται, μέσα στον μήνα, ενώ της ΟΜΥΑ την ξεχάσατε
επειδή μπερδευτήκατε από τα μέτρα και θέλατε να ρίξετε σκοπιμότητα στον πρόεδρο
του νομαρχιακού συμβουλίου; Για να μην μιλήσουμε εμείς για σκοπιμότητες σε
εκείνο το θέμα, που τώρα αναδιπλώνεστε και τρέχετε μαζί με τους βουλευτές να
ανακαλέσετε τα ανακάλεστα, γιατί δεν πρόκειται να ανακληθούν, δεν πρόκειται, γιατί
κάνατε λάθη, εσείς εδώ, έπρεπε να γνωμοδοτήσετε μέσα στο μήνα και δεν
γνωμοδοτήσατε, το κρύψατε το θέμα. Σας ζητάει λοιπόν το Νομαρχιακό Συμβούλιο
να πει ο Δήμος αν έχει αντιρρήσεις και ποιες είναι αυτές, για την μελέτη. Είπε ο κ.
Μιχαηλίδης ότι δεν μιλήσαμε. Μα πάντα για αυτό το θέμα μιλούσαμε. Πάντα. Αλλά
πάντα δεν παίρναμε, υπήρχε μια δικαιολογία, που καλυπτόμασταν όλοι μας πίσω απ’
αυτήν την δικαιολογία, εδώ δεν υπάρχει καμία αιτιολογία. Σας είπαν έτσι οι

υπάλληλοι να γράψετε και έτσι το γράψατε. Λέτε ότι οι προθέσεις σας είναι άλλες για
την περιοχή και δεν μας λέτε ποιες είναι. Φαντάζεστε ότι εσείς, ο υπουργός ή ο
περιφερειάρχης θα δώσει την άδεια για το λατομείο, δεν γνωρίζει ότι η περιοχή εκεί
είναι NATURA, ότι είναι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και περιμένει εμάς να τους
πούμε συγκεκριμένες αιτιολογίες. Nα πούμε «δεν συμφωνούμε με αυτήν την μελέτη
γι’ αυτόν και αυτόν και αυτόν τον λόγο». Τέτοιος λόγος δεν υπάρχει απόψε, γι’ αυτό
η ψήφος μας κοι συνάδελφοι, παρά την πολιτική μας αντίθεση με την ίδρυση του
λατομείου, θα είναι λευκή, γιατί πρέπει κάποτε και εμείς και εσείς να σοβαρευτούμε
σε αυτήν την αίθουσα.
Ορφανίδης: Εδώ σήμερα, νομίζω ότι έχουμε παρεξηγήσει το ρόλο μας, με την
έννοια, ότι όντως αυτά που λέει ο κύριος Σκουμπόπουλος, ότι δηλαδή η μελέτη
εξετάζεται σαν μελέτη και εκεί θα πρέπει να εναποθέσουμε τις θετικές ή αρνητικές
μας άποψης και ένας δεύτερος και παρεξηγήσιμος όρος, μάλλον δυο όροι, είναι η
περιβόητη πράσινη ανάπτυξη, που την ακούσαμε απ’ τον αρχηγό και πρωθυπουργό,
πλέον και την αναπολούμε και την χρησιμοποιούμε συνέχεια και ένας τρίτος όρος,
ένα τρίτο πράγμα που εγώ το αισθάνομαι και λέω μα τι έννοια έχει, είναι αυτή η
πολιτική βούληση. Αν θέλετε να είστε ήρωες και να λέτε ότι έχουμε πολιτική
βούληση, ανεξάρτητα αν μας συμφέρει ή όχι, ανεξάρτητα αν έχουμε συναίνεση ή όχι,
την πολιτική βούληση στο συγκεκριμένο θέμα, για τη μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, δεν θα την πάρετε τώρα γιατί γνωμοδοτούμε, θα την πάρετε όταν θα
πρέπει να εγγυηθείτε, αν η μελέτη εφαρμόζεται. Γιατί όταν οι μελέτες εφαρμόζονται,
τότε υπάρχει και πράσινη ανάπτυξη. Ποτέ δεν εφαρμόστηκαν οι εγγυήσεις των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αν εφαρμόστηκαν, ποτέ στην πράξη. Έχετε κότσια
και θέλετε να παίρνετε πολιτική απόφαση; Πάρτε την τότε, να πάτε κόντρα σε αυτούς
που παρανομούν και παραβατούν εις βάρος της οικονομίας, του περιβάλλοντος, των
συμβάσεων που έχουν και των υποχρεώσεων που έχουν. Όλα αυτά τα λατομεία που
είναι παρατημένα είχανε κάποιες εγγυήσεις ότι πρέπει να επανέλθουν, αυτά λένε οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις γενικότερα και παίρνονται άδειες, στη φυσική τους
μορφή. Είδατε καμία εσείς και μην μου πείτε ότι εμείς δεν προλάβαμε ή εσείς κε
Σκουμπόπουλε; Δεν είδατε. Και εσείς παραλάβατε και εσείς αφήσατε όλα αυτά τα
λατομεία που είναι φαλακρά βουνά και σήμερα να συζητάμε και να κλαίμε και να
οδυρόμαστε, ότι όσα λατομεία κάνουμε, γίνονται κρανίου τόπος και σεληνιακό τοπίο.
Εκεί θα πάρετε πολιτική βούληση και θα πείτε, κύριοι είστε υποχρεωμένοι να κάνετε
κάτι, αυτήν την άδεια πήρατε και αυτήν πρέπει να εφαρμόσετε, όχι μόνο όταν
ανοίγουμε τρύπες αλλά και όταν τις κλείνουμε. Αυτό ήθελα να πω και για αυτό ήθελα
να παρέμβω και αφήστε πολιτική βούληση κ.τ.λ, η πολιτική βούληση παίρνετε όταν
πρέπει να εφαρμόζουμε και να απαιτούμε από κάποιους κάτι και δυστυχώς μέχρι
σήμερα δεν το βλέπω.
Χατζηαθανασίου: Κύριοι συνάδελφοι, αν συζητάμε σήμερα για να πάρουμε
μια απόφαση για άδεια μιας τέτοιας μελέτης, ξεκινάμε με αθέτηση αυτών που
αποφασίζουμε εδώ. Γιατί τις καθορίσαμε τις λατομικές ζώνες; Δεν τις καθορίσαμε για
να προστατέψουμε το περιβάλλον; Κε Ακριβόπουλε, δεν είπαμε όχι, είπαμε ναι στα
λατομεία αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές, ναι στην ανάπτυξη αλλά σε
συγκεκριμένες περιοχές και με συγκεκριμένους όρους, όχι ασύδοτα. Δεν είπαμε όχι
επομένως στην ανάπτυξη, παράλληλα να μην εμποδίζεται η άλλη ανάπτυξη και
σήμερα λοιπόν ερχόμαστε, εμείς που κρατούσαμε για 6 μήνες στα συρτάρια εκείνη
την απόφαση, σας δίνεται η ευκαιρία κε Σκουμπόπουλε να πάρετε μια θετική θέση
σήμερα, σας δίνεται αυτή η ευκαιρία και την κλωτσάτε, άρα λοιπόν μπορούμε να
σκεφτούμε ότι αν σας την φέρναμε τότε και τότε την ίδια θέση θα παίρνατε,
υποθέτουμε, αφού τώρα σας δίνεται η ευκαιρία, εγκαίρως τη φέρνουμε και την
φέρνουμε εγκαίρως γιατί δεν θέλουμε να τρέχουμε, όπως την προηγούμενη, πίσω απ’
τα γεγονότα. Εδώ λοιπόν είναι η αλήθεια, δεν είναι λαϊκισμός αυτός, ούτε καλέσαμε
το τοπικό συμβούλιο για να ενισχύσει την άποψη μας. Θα ήταν ευχής έργο να

ακούγαμε και το τοπικό συμβούλιο της Κουμαριάς, να ακούγαμε και αυτές τις
απόψεις, αλλά δεν θα άλλαζε όμως το γεγονός ότι οι λατομικές ζώνες είναι
καθορισμένες, δεν θα άλλαζε ότι παίρνοντας μια τέτοια απόφαση, ρίχνουμε λάδι στο
μύλο της ΟΜΥΑ, για να μπορεί να πει, μα εσείς τώρα, επειδή είναι μικρότερος, εμάς
μας καταψηφίσατε επειδή είμαστε μεγαλύτερη εταιρεία και αυτούς όχι επειδή είναι
μικρότερη και παραδίπλα είναι ένας άλλος, μικρότερος, τι έγινε; Τι θα πούμε τότε;
Άρα δεν είναι λαϊκισμός αυτός, είναι πολιτική θέση για προστασία του περιβάλλοντος
και αν δεν την πάρουμε έτσι, θα έχουμε διαπράξει ολέθριο λάθος.
Τσιάρας: Κε πρόεδρε, ήθελα να αναφέρω δυο θέματα, καταρχήν η σημασία σε
σχέση με το αίτημα της ΟΜΥΑ, είναι ανάλογη, είναι ανάλογη γιατί και το μέγεθος
δεν είναι το ένα χιλιοστό, είναι το 1/5 . Τα 100 στρέμματα σε σχέση με τα 500, δεν
είναι μια αμελητέα έκταση είναι πολύ μεγάλη έκταση, θέλετε να πούμε επί της ουσίας
επιστημονικά θέματα, στερεά απόβλητα, υγρά απόβλητα, αέρια απόβλητα, θόρυβος,
οπτική ρύπανση, αυτά αναφέρονται. Εγώ θεωρώ ότι για τα στερεά απόβλητα, η
περιβαλλοντική μελέτη έχει κάποια κενά και στα αέρια απόβλητα έχει κενά και στο
θόρυβο έχει κενά και στην οπτική ρύπανση έχει κενά, άρα λοιπόν αν θέλετε
επιστημονικούς όρους, παρόλο που δεν είμαστε για αυτό το λόγω εδώ, το ανέφερα
και στην πρωτομιλία μου, εγώ θα σας αναφέρω και επιστημονικούς λόγους. Από ‘κει
και πέρα ήθελα να πω κάτι, για την ΟΜΥΑ μπορεί να έγινε αυτή η καθυστέρηση των
5 μηνών, καμία υπουργική απόφαση δεν συντέλεσε στην καθυστέρηση αυτή. Κάποιοι
της προηγούμενης κυβέρνησης, υπογράψανε μια κοινή υπουργική απόφαση, ήτανε
τρεις υπουργοί, γραφτήκαν τα ονόματα τους, ξέρουμε όλοι ποιοι είναι, δεν έχει καμία
σχέση λοιπόν η καθυστέρηση μας, γιατί αλίμονο αν ένας υπουργός ανάπτυξης και
δύο υφυπουργοί γεωργίας και οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος, περίμεναν να πουν
«αυτός το ξέχασε για τρεις μήνες οπότε θα το δώσω ενώ αλλιώς δεν θα το έδινα».
Σοβαρά μιλάτε; Υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες από κάποιους προηγούμενους και
θα δείτε ότι αυτή η απόφαση θα ανακληθεί γιατί το πνεύμα της νέας κυβέρνησης
είναι εντελώς διαφορετικό.
Ακριβόπουλος: Χαίρομαι που ο συνάδελφός μου, κ. Τσιάρας, διαθέτει
υπερβολική φαντασία και αισιοδοξία, τώρα διαλέγουμε και παίρνουμε τι θα συμβεί.
Οι αποφάσεις δεν ανακαλούνται ούτε με ευχολόγια ούτε με οράματα, τα οποία
ακούσαμε μόλις τώρα. Οι αποφάσεις ανακαλούνται όταν υπάρχουν στοιχεία και
μπορείς να τις προσβάλεις και το ότι ο Δήμος Βέροιας ολιγώρησε, και ολιγώρησε
όπως ολιγώρησε, λήφθηκε υπόψη σε εκείνη την απόφαση, τώρα αν ο δήμος είχε
αρνητική θέση και είναι άγνωστο τι θα γινόταν, ανήκει στο όριο του υποθετικού και
δεν μπορούμε να μιλάμε υποθετικά. Όσον αφορά το θέμα του τοπικού συμβουλίου
της Κουμαριάς, παρερμηνεύτηκαν τα λεγόμενά μου. Εγώ δεν είπα αυτό που τελικά
κατάλαβε ο κ. Μιχαηλίδης. Εγώ είπα επί της εισηγήσεως που σε αυτήν την
περίπτωση είναι το τοπικό συμβούλιο της Κουμαριάς, σαφώς, άνθρωποι που είναι
κτηνοτρόφοι και αγρότες δεν μπορούν να μιλήσουν για περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
ούτε εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό και εμείς περιμένουμε από τους
τεχνικούς να μας πούνε κάτι, απλά έτσι ήταν το εισηγητικό και γι’ αυτό αναφέρθηκα
στη Κουμαριά. Από ‘κει και πέρα, το τι μορφής ανάπτυξη εσείς κε Χατζηαθανασίου
θέλετε και προτιμάτε εξαρτάται, σε κάθε θέμα, από το πόσοι διαμαρτύρονται και
εναντιώνονται σε αυτό. Στο προηγούμενο θέμα της υποθέσεως των Γεωργιανών, δεν
υπήρξε καμία αντίρρηση γιατί δεν υπήρξε κανείς εδώ πέρα να προβάλει καμία
αντίρρηση. Αν ερχόταν 50 άτομα απ’ τους Γεωργιανούς ή 10 ή 20 ή ένας μορφωτικός
σύλλογος, άλλη απόφαση θα παίρναμε, γιατί και εκείνη την απόφαση δεν την πήραμε
με όρους γνώσεων και θέσεων αντιρρήσεως επί της ουσίας, απλά πολιτικά. Τώρα ο
μορφωτικός σύλλογος Ξηρολιβάδου ορθώνει αντίσταση και είμαστε με αυτούς. Αυτή
είναι η φιλοσοφία σας περί ανάπτυξης. Τα άλλα όλα είναι για να λέμε λόγια εδώ
μέσα. Κάτι πήγε να πει ο κ. Τσιάρας περί στερεών αποβλήτων, περί ρύπανσης κ.τ.λ
αλλά θεωρητικά, αυτά πρέπει να αναλυθούν εδώ, στο εισηγητικό και να πούμε αυτό,

εκείνο, το άλλο. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ειπώθηκε. Με αυτήν την εισήγηση δεν
βοηθάτε τους κατοίκους του Ξηρολιβάδου, νομίζετε ότι τους βοηθάτε, νομίζουν ότι
βοηθιούνται και στο τέλος την ίδια κατάληξη θα έχει και αυτό το θέμα.
Μιχαηλίδης: Στην προηγούμενη συνεδρίαση του θέματος, μιας και είναι,
επαναλαμβάνω, παρεμφερή τα θέματα, για την Μ.Π.Ε για την μεγάλη εταιρεία την
ΟΜΥΑ, αν δεν κάνω λάθος, κε Ακριβόπουλε, η παράταξη σας ψήφισε αρνητικά για
την Μ.Π.Ε στο δημοτικό συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Σας ρωτώ ευθέως: πώς είναι
δυνατόν για μια περιοχή όμορη, η οποία γειτνιάζει, να έχουμε μια ομόφωνη απόφαση
και με την δική σας συγκατάθεση αν θέλετε και όλων των πτερύγων του συμβουλίου,
να λέμε όχι σε μια Μ.Π.Ε και σήμερα, για κάτι που είναι ακριβώς το ίδιο, να λέτε ότι
εμείς λαϊκίζουμε και εσείς έχετε τη σωστή απόφαση; Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Θεωρώ
λοιπόν ότι αν λαϊκίζετε, λαϊκίζουμε και αν μιλάμε σωστά, μιλάτε σωστά. Ψηφίστε
μαζί με εμάς, όλοι μαζί, να μην δεχθούμε την Μ.Π.Ε.
Παυλίδης: Καταρχάς, είχε γίνει πρόσκληση απ’ το νομαρχιακό συμβούλιο, για
γνωμοδότηση απ’ το δημοτικό συμβούλιο για τα 50 στρέμματα. Ας υποθέσουμε ότι
αμέλησε η υπηρεσία, κανένα πράγμα δεν εμπόδιζε το νομαρχιακό συμβούλιο να
συνεχίσει και να πάρει την απόφαση του, εντάξει, κανένα πράγμα, επομένως αν δεν
κωλυσιέργησε ο Δήμος πουθενά, θα μπορούσε κάλλιστα να προχωρήσει κανονικά και
χωρίς την άποψη του δημοτικού συμβουλίου. Ότι σταμάτησαν και ότι έπρεπε να
ανακαλέσουν την απόφαση, σίγουρα ό Δήμος δεν μπορούσε να ανακαλέσει καμία
απόφαση ή να κάνει κάτι, έπρεπε οι ίδιοι απ’ το νομαρχιακό συμβούλιο να προβούν
σε αυτές τις αλλαγές που κάνουνε, επομένως ούτε λαΐκισε ούτε κωλυσιέργησε ο
Δήμος, απλώς έχει μια ευθύνη η υπηρεσία, στο ότι δεν εξέτασε το θέμα όπως θα
έπρεπε και όπως θα δείτε, η απόφαση απ’ την κοινότητα της Κουμαριάς, απ’ το
δημοτικό διαμέρισμα της Κουμαριάς, ήρθε πριν από μια βδομάδα, δηλαδή περίπου να
εξαντλήσουμε το όριο, αν δεν είχαμε σήμερα δημοτικό συμβούλιο, θα βγαίναμε πάλι
έξω εκτός προθεσμίας. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να μαζεύουμε όλους αυτούς που
πρέπει να ψηφίσουνε.
Πρόεδρος: Τριτομηλίες.
Σκουμπόπουλος: Να τρέχετε κε Παυλίδη, να μαζεύετε, γι’ αυτό έχετε τις
υπηρεσίες, αλλά πρέπει να συνεργάζεστε με τις υπηρεσίες. Εσείς, είπαμε, θέλετε τις
υπηρεσίες όταν σας συμφέρουν και ικανοποιούν τις δικές σας πολιτικές και ορέξεις.
Αν δεν είναι σύμφωνη η γνώμη της υπηρεσίας με ό,τι έχετε εσείς στο κεφάλι σας,
είναι αντίθετοι όλοι, σας υπονομεύουν, σας πολεμούν, σας ακυρώνουν. Και μην
μιλάτε για γραφειοκρατία. Αφήστε την γραφειοκρατία κατά μέρος. Και στην
συζήτηση του θέματος της ΟΜΥΑ, αναδείξατε την προχειρότητα, με την οποία
φέρνετε τα θέματα στο δημοτικό συμβούλιο, όπως και απόψε. Εσείς δεν εννοείτε να
καταλάβετε. Αυτά που έχετε μέσα στο κεφάλι, αυτά θέλετε να λέτε και να μην ακούτε
κανένα. Να μην συνεργάζεστε με την δική μας πλευρά σε κανένα θέμα απολύτως και
όταν ακόμα σας προφυλάσουμε σε θέματα καίριας σημασίας. Εσείς θα μπείτε φυλακή
χωρίς να το καταλάβετε μια μέρα και να μου το θυμάστε. Ήδη έχουν μαζευτεί
παρανομίες σας, φουσκώνει ο φάκελος. Εσείς θα μπείτε φυλακή χωρίς να το
καταλάβετε και εγώ θα έρθω μάρτυρας και θα πω, τα παιδιά δεν ξέρανε, αθωώστε
τους, στην κυριολεξία αυτά θα πω. Με αναγκάζετε να μιλάω έτσι για να σας δώσω να
καταλάβετε ότι δεν κάνουμε πολιτική εδώ μέσα, ο ένας τον άλλο, όλοι για το Δήμο
αγωνιζόμαστε Δεν είστε εσείς οι καλοί και εμείς οι κακοί. Τα κάνατε θάλασσα με την
ΟΜΥΑ και δεν ξέρετε πώς να το καλύψετε το θέμα και τρέχατε να κάνετε
συνελεύσεις για να πείσετε τους κατοίκους του Ξηρολιβάδου. Βέβαια, μην νομίζετε
ότι τους πείσατε, σας δουλεύουν από πίσω αλλά δεν σας το λένε μπροστά. Θα
ψηφίσουμε λευκό απόψε, ειδικά σε αυτό το θέμα, παρότι πολιτικά, όπως εσείς έχετε
θέση για την πράσινη ανάπτυξη, εμείς έχουμε άποψη για την μπλε ανάπτυξη, ο
Γιώργος για την κόκκινη ανάπτυξη, να μην γίνει κανένα λατομείο στο Βέρμιο, αλλά
πρέπει οι αποφάσεις μας να είναι αιτιολογημένες. Όταν θα μας φέρετε σωστή

αιτιολογία γιατί δηλαδή δεν πρέπει να την εγκρίνουμε αυτή την μελέτη, φέρτε την,
στο άλλο συμβούλιο και βλέπουμε. Φέρτε έναν λόγο σοβαρό διότι το ότι είναι στις
προθέσεις μας άλλο πράγμα και δεν συνάδει με τις δικές μας τις προθέσεις, δεν είναι
αιτιολογία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καταλάβετε το. Θα ψηφίσουμε
λευκό εμείς για να έχουμε την συνείδηση μας ήσυχη.
Χατζηαθανασίου: Παρά την «ολιγωρία» για την ΟΜΥΑ, η αρνητική
γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου και της νομαρχίας ήταν στα χέρια των
τριών υπουργών όταν υπέγραφαν την απόφασή τους. Η εναντίωση μας λοιπόν, είναι
εναντίων αυτών των τριών αλλά και όποιων τριών υπουργών και της τωρινής
κυβέρνησης, εναντιωθεί σε αυτήν την απόφαση. Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν.
Θέλουμε εμείς να είμαστε συνεπής προς τις αποφάσεις και όχι περιστασιακά και
ευκαιριακά.
Τσιάρας: Καταρχήν κε Σκουμπόπουλε, την προηγούμενη φορά γιατί ψηφίσατε
αρνητικά για την ΟΜΥΑ; Γιατί ψηφίσατε αρνητικά; Είχατε λόγους απ’ την υπηρεσία;
Βρήκατε λόγους α,β,γ,δ, αιτιολογημένα; Οι ίδιοι λόγοι δεν ήταν και τότε; Ακριβώς οι
ίδιοι λόγοι, το θέμα είναι εντελώς το ίδιο, δεν έχει καμία, μα καμία διαφορά. Την
προηγούμενη φορά, πέρσι, ψηφήσατε για τον κύριο Αράβα θετικά, τώρα ψηφίζετε
λευκό.
Ακριβόπουλος: Έχουμε μια άλλη περιβαλλοντική μελέτη, δεν έχουμε την ίδια
με πέρυσι. Είναι άλλη η περίπτωση της ΟΜΥΑ, άλλη επιβάρυνση φαντάζομαι θα έχει
η εγκατάσταση αυτής της πολυεθνικής και άλλη του κ. Αράβα. Αυτό απαντώ στον κ.
Μιχαηλίδη. Δεν είναι τα θέματα όμοια. Άλλο η ΟΜΥΑ, άλλο ένας μικρός επενδυτής,
ο οποίος θα δημιουργήσει κάποια επιβάρυνση αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι
σαν της πολυεθνικής. Κατά συνέπεια, δεν μπαίνει το δίλλημα τι κάνατε πέρυσι και τι
θα κάνετε τώρα. Προσωπικά έχω την εντύπωση ότι σε αυτή την αρνητική απόφαση
που πήρε το δημοτικό συμβούλιο για την ΟΜΥΑ, δεν συμμετείχα , έχω αυτή την
εντύπωση και εν’ πάση περιπτώσει αν συμμετείχα, συμμετείχα μόνο και μόνο για την
ομοφωνία, γιατί εγώ έχω άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Απαντώ και στον κ.
Χατζηαθανασίου, ότι μπορεί να πήγε καθυστερημένα κατά 7 μήνες η απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, αλλά δεν έλεγε τίποτα διότι η μη έκφραση θέσης λήφθηκε ως
θετική απ’ το δημοτικό συμβούλιο και όταν βγαίνει μια απόφαση, όπως βγήκε για την
ΟΜΥΑ, για να λέμε επιτέλους την αλήθεια χωρίς να σκεφτόμαστε αν θα μας πούνε
καλούς ή κακούς, λήφθηκαν κάποια πράγματα υπόψη, την αναφέρει μεν την
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αλλά το χρόνο τον οποίο πήγε κάτω, είχαν
προχωρήσει άλλες υποθέσεις και έτσι φτάσαμε εκεί. Για το θέμα υπάρχει μεγάλη
υπευθυνότητα του Δήμου και δεν είναι δικαιολογία κε Παυλίδη ότι ήρθε το θέμα
τελευταία ώρα. Πρέπει να είστε σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες για να έρχεται το
θέμα εγκαίρως στο δημοτικό συμβούλιο, γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν 5 αντιδήμαρχοι.
Μιχαηλίδης: Τα θέματα μπορεί να μην είναι ίδια κε Ακριβόπουλε σε ό,τι
αφορά το μέγεθος των εταιρειών, όμοια όμως πρέπει να είναι η πολιτική μας βούληση
και μάλλον εδώ υπάρχει μια διαφορετικότητα στην προσέγγιση. Διαφορετικά
προσεγγίζουμε το θέμα της ανάπτυξης εμείς, διαφορετικά εσείς. Εμείς λέμε όχι στην
ανάπτυξη που θέλουν κάποιοι να επιβάλουν στον ορεινό όγκο του Βερμίου,
δηλώνουμε με σαφήνεια ότι θέλουμε ανάπτυξη κάτω από άλλους όρους, όχι
δημιουργώντας νταμάρια και μόνο νταμάρια και βέβαια θα πρέπει σίγουρα να μας
πείτε, με την λευκή ψήφο, ότι μάλλον παραδέχεστε, εμμέσως πλην σαφώς, ότι κάτι
στην Μ.Π.Ε, δεν σας πείθει, αλλιώς θα είχατε θετική ή αρνητική θέση. Εφόσον
λοιπόν δίνετε λευκή ψήφο, κάτι δεν σας πείθει. Πάντως η μελέτη, στο μόνο που
διαφέρει πραγματικά απ’ την προηγούμενη, είναι, όπως είπατε, το μέγεθος της
καταστροφής, καταστροφή υπάρχει όμως.
Σκουμπόπουλος: Ζητώ τον λόγο για δικαιολογία ψήφου.
Πρόεδρος: Ορίστε κε Σκουμπόπουλε.

Σκουμπόπουλος: Δεν καταλάβατε γιατί δίνουμε λευκή ψήφο; Τρεις φορές
μίλησα. Γιατί δεν μας φέρατε αιτιολογία για την μελέτη καμία. Ούτε έναν λόγο. Τι να
ψηφίσω για ένα πράγμα που δεν ξέρω; Μας είπατε κάτι; Δίνουμε λευκή ψήφο γιατί
δεν αναδείχθηκαν τα στοιχεία της μελέτης. Γι’ αυτό δίνουμε λευκή ψήφο.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής Ανάπτυξης;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Μ. ΤσιαμήτρουΚαραχατζή.
Λευκή ψήφο έδωσαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Ε. Γουναράς,
Γ. Ορφανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Μ. Σουμελίδη.
2.- Την αριθ. 871/28-9-09 ανακοίνωση του Ν.Σ. Ημαθίας.
3.- Την αριθ. 9/2009 εισήγηση του Τ.Σ. Κουμαριάς.
4.- Την από 15-10-2009 εισήγηση της Επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Γνωμοδοτεί κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε.
εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου από τον Ιωάννη Αράβα σε δημόσια δασική
έκταση εμβαδού 99.305,70τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Άλογα Μπαμπανίκα» του
Τοπικού Διαμερίσματος Κουμαριάς Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 586 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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