ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 31/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 784/2009
Περίληψη
Γνωμοδότηση Δ.Σ. υπέρ της Μ.Π.Ε. κτηνοτροφικής
μονάδας του Δ. Κελεπούρη.
Σήμερα 21 Δεκεμβρίου 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 17-12-2009 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 24 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
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Γ.
Σ.
Ι.

Aπόντες
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
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. Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο
κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 770/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 772/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 774/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 776/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Μ. Τρανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 780/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 784/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α.
Τσιάρας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 785/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 786/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Μ.
Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 787/2009 απόφασης προσήλθε η
κα Μ. Τσιαμήτρου και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 803/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Ο σύμβουλος Αντώνιος Τσιάρας δήλωσε κώλυμα και παρέμεινε στην αίθουσα
ως εκπρόσωπος του αιτούντα.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 19-11-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
Μιχαήλ Σουμελίδη, που έχει ως εξής:
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο με την αρ. 949/9-11-09 Ανακοίνωσή του,
γνωστοποιεί ότι κατατέθηκε Μ.Π.Ε. για <<Κτηνοτροφική μονάδα 240 μόσχων
πάχυνσης στο Αγρόκτημα Βέροιας ”με φορέα του έργου τον κ. Κελεπούρη
Δημήτριο”>> και παρακαλεί για διατύπωση απόψεων επί της ΜΠΕ.
Πρόκειται για παλιά κτηνοτροφική μονάδα (αδειοδότηση 1978), με
εγκαταστάσεις (οικοδομική άδεια 778/1979) και προσωρινή άδεια λειτουργίας του
1981, στο όνομα του πατέρα Γεωργίου Κελεπούρη, που ανανέωσε την οικοδομική
άδεια το 1989.
Η μονάδα βρίσκεται στο δρόμο προς Ταγαροχώρι, όπως φαίνεται στο σχετικό
αντίγραφο χάρτη.
Στη συνέχεια το 2001, η μονάδα παραχωρήθηκε στον υιό Κελεπούρη
Δημήτριο (Γονική παροχή) ο οποίος και προτίθεται να την επαναλειτουργήσει, με
δυναμικότητα 240 μόσχων πάχυνσης.
Παράλληλα ζητείται εξαίρεση από την κατεδάφιση των παλαιών κτισμάτων.
Πρόκειται για σταβλισμό μόσχων σε boxes (δηλ. όχι ελευθέρας βοσκής). Η
παροχή νερού προέρχεται από γεώτρηση που προϋπήρχε. Τα στερεά απόβλητα
(κοπροσωροί) θα οδηγούνται σε στεγανούς κοπροσυλλέκτες που μετά τη
αποικοδόμησή τους (χώνεψη) θα διατίθενται για λίπανση αγρών.
Κατόπιν αυτών π α ρ α κ α λ ε ίτα ι το δημοτικό συμβούλιο να διατυπώσει τις
απόψεις του επί της κατατεθείσης Μ.Π.Ε.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 20-12-2009 εισήγηση της
επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ., με την οποία αυτή κατά πλειοψηφία εισηγείται την
αρνητική γνωμοδότηση του Δ.Σ. επί της Μ.Π.Ε. «Κτηνοτροφικής μονάδας 240
μόσχων πάχυνσης στο Αγρόκτημα Βέροιας, με φορέα του έργου τον Δημήτριο
Κελεπούρη.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Η επιτροπή έχει μία άποψη, η υπηρεσία έχει μία άλλη άποψη. Το
ακίνητο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή, όπου επιτρέπονται κάποιες
χρήσεις γης. Ο αιτών ζητάει τη μη κατεδάφιση, προφανώς για να μεταβιβαστούν στον
ίδιο τα δικαιώματα του πατέρα του, Γεωργίου Κελεπούρη. Η άποψη της επιτροπής
είναι αρνητική.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Καλαϊτζίδης: Κε Παυλίδη γνωρίζετε αν ο αιτών έχει κάνει αίτηση στην
Περιφέρεια για εξαίρεση από την κατεδάφιση των υφιστάμενων κτισμάτων;
Παυλίδης: Δεν το γνωρίζω.
Πρόεδρος: Κε Τσιάρα, μπορείτε να απαντήσετε εσείς;
Τσιάρας: Υπενθυμίζω ότι παρίσταμαι στο συγκεκριμένο θέμα ως εκπρόσωπος
του αιτούντα και όχι ως δημ. σύμβουλος. Επειδή συνέταξα τα περιβαλλοντικά, είναι
το πρώτο στάδιο κε Καλαϊτζίδη προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την
εξαίρεση από την κατεδάφιση. Η μεταβίβαση της επιχείρησης έχει στον υιό από τον
πατέρα εδώ και 7 ή 8 χρόνια και είναι σε συνεχή λειτουργία η δραστηριότητα.
Πράγματι στην περιοχή αυτή απαγορεύονται αυτές οι δραστηριότητες, ο αιτών όμως
προϋπήρχε εκεί πριν από τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και επειδή ο νόμος δίνει τη
δυνατότητα να εξαιρεθεί από κατεδάφιση και να παραμείνει εκεί ως υφίσταται, γι’
αυτό το λόγο ζήτησε ο κ. Κελεπούρης να βγάλει περιβαλλοντικούς όρους και να
ακολουθήσει μία νόμιμη διαδικασία προκειμένου να εξαιρεθεί από κατεδάφιση και
να έχει άδεια λειτουργίας πλέον γιατί η απόφαση του περιφερειάρχη θα είναι για
εξαίρεση από κατεδάφιση και χορήγηση άδειας λειτουργίας για τη δραστηριότητά

του. Συμπληρωματικά να πω ότι πράγματι η υπηρεσία καλώς είπε ότι αυτές οι
χρήσεις γης απαγορεύονται όπως επίσης ότι τα αυθαίρετα είναι παλιά, όπως λέει και
η βεβαίωση. Ο στάβλος αυτός έχει μεγαλώσει τον επιχειρηματία από μικρό παιδί.
Τον μεγάλωσε ο πατέρας του με αυτόν τον στάβλο και τώρα μεγαλώνει αυτός την
οικογένειά του. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και νομίζω ότι ξεκάθαρα, σύμφωνα με
τους νόμους, έχει το δικαίωμα να λειτουργεί εκεί πέρα και η επιτροπή σταβλισμού
γνωμοδότησε θετικά για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης.
Σκουμπόπουλος: Η επιτροπή ανάπτυξης συνεδρίασε σήμερα ξανά για το
θέμα;
Παυλίδης: Συνεδρίασε σήμερα αλλά για άλλα θέματα. Όχι γι’ αυτό.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Συνεπώς φέρνετε το θέμα με την παλιά εισήγηση. Δεν μας
εξηγήσατε όμως ούτε γιατί η επιτροπή έχει αρνητική άποψη ούτε γιατί η υπηρεσία
έχει άλλη άποψη. Σήμερα δεν ακούσαμε ούτε γιατί η επιτροπή είναι κατά της
γνωμοδότησης της ΜΠΕ ούτε γιατί ενδεχομένως η υπηρεσία έχει άλλη άποψη. Αφού
ακούσουμε αυτές τις δύο απόψεις, θα τοποθετηθούμε.
Καλαϊτζίδης: Εγώ πιστεύω ότι αφού έχει περάσει από την επιτροπή
σταβλισμού και κρατήθηκε η νόμιμη διαδικασία, θα πρέπει να δοθεί άδεια
λειτουργίας και να συνεχίσει να ασκείται η δραστηριότητα που υπάρχει. Η επιτροπή
σταβλισμού θα αποφασίσει. Αν τον απορρίψουμε τώρα σίγουρα θα ζητήσει και
ασφαλιστικά μέτρα για τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης και να πάει στη
δευτεροβάθμια επιτροπή, να δικαιωθεί εκεί, να ξαναέρθει μετά στο δημ. συμβούλιο.
Θα είμαστε τελείως παράτυποι αν γνωμοδοτήσουμε αρνητικά.
Δελαβερίδης: Εγώ θα έλεγα ότι εδώ εμείς θα γνωμοδοτήσουμε επί της Μ.Π.Ε.
της κτηνοτροφικής μονάδας. Μόνο γι’ αυτό το συγκεκριμένο θέμα θα
γνωμοδοτήσουμε. Το τι θα κάνει, αν έχει χρήσεις γης, αν έχει δεν πληροί τις
προϋποθέσεις, αν το τοπογραφικό διάγραμμα είναι έτσι ή αλλιώτικα, αυτό δεν μας
ενδιαφέρει καθόλου. Εμείς γνωμοδοτούμε για τη Μ.Π.Ε. Είναι άλλες υπηρεσίες για
τα υπόλοιπα. Αυτό θα πάει στην Περιφέρεια. Περνάει από κόσκινο και αν λείπει
κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση από τη Δ/νση Γεωργίας,
βεβαίωση από την Πολεοδομία για τις χρήσεις γης, δεν θα εξαιρεθούν τα κτίσματα
από την κατεδάφιση. Ο νόμος 244203/2006 μιλάει ακριβώς για αυτά τα παλιά
κτίσματα πριν από το 2003, τα οποία λειτουργούν ως σταβλικές εγκαταστάσεις, δεν
είχαν άδειες και τους δίνεται η δυνατότητα, χωρίς να βγάλουν άδεια, να τα
νομιμοποιήσουν. Αυτός ο νόμος τροποποιήθηκε με τον 33165/2006 ισχύει σήμερα
και από εμάς θέλουν γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. Τίποτε άλλο δεν εξετάζουμε.
Αφού θα περάσει από την επιτροπή σταβλισμού, αφού θα περάσει από την
Περιφέρεια, εάν κάτι δεν πάει καλά, να είστε σίγουροι ότι θα το κόψουν και η
επιτροπή σταβλισμού, που είναι μία πολυμελής επιτροπή 12 ατόμων αλλά και η
Περιφέρεια. Δεν έχουμε λόγους εμείς να μην γνωμοδοτήσουμε θετικά. Εξάλλου ποιος
διάβασε τη μελέτη; Ούτε καν τα μέλη της επιτροπής ανάπτυξης διότι απαιτούνται
πολλές ώρες για να τη μελετήσει κανείς. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε
θετικά.
Παυλίδης: Άλλο πράγμα η Μ.Π.Ε. και άλλο η άποψη της υπηρεσίας όταν θα
ζητηθεί η άδεια. Τότε θα εξετασθούν τα τυπικά και τα διαδικαστικά. Τώρα μιλάμε για
τη Μ.Π.Ε. Εμείς στην επιτροπή λάβαμε το μήνυμα της αρνητικής προδιάθεσης της
υπηρεσίας για χορήγηση άδειας. Αλλά αυτό προφανώς είναι μεταγενέστερο θέμα.
Στην επιτροπή αυτό που μας ανησυχούσε, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι οι
αποστάσεις από το Ταγαροχώρι, αλλά έχει δίκαιο και ο ενδιαφερόμενος γιατί αυτός
βρίσκεται εκεί πριν από τις ΖΟΕ και όταν εφαρμόστηκαν αυτές, τον εγκλώβισαν.
Είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση. Εμείς θα πρέπει να ψηφίσουμε επί της Μ.Π.Ε. και όχι
επί της ουσίας του θέματος. Το θέμα εισάγεται ως γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε.
Πάντως Μ.Π.Ε. ποτέ καμία επιτροπή δεν διάβασε. Δεν κάθεται να διαβάσει κανείς
τόσες σελίδες ……………..
Καλαϊτζίδης: Εγώ ως πρόεδρος της επιτροπής τις διάβαζα κε Παυλίδη.

Παυλίδης: Εσείς, ως τεχνικός, μπορούσατε να τις διαβάσετε κε Καλαϊτζίδη.
Πρόκειται για μία ιδιάζουσα περίπτωση και εγώ παρότι στην επιτροπή ψηφίσαμε
κατά της Μ.Π.Ε. τώρα προβληματίζομαι γιατί αφενός η επιχείρηση υπάρχει εκεί πριν
από τις ΖΟΕ και έχει εγκλωβιστεί ο ενδιαφερόμενος και αφετέρου πρόκειται για μία
Μ.Π.Ε. Ανησυχώ όμως για την οσμή που επηρεάσει το Μουσικό Σχολείο στο
Ταγαροχώρι.
Σκουμπόπουλος: Απ’ ότι αντιλαμβάνεστε κε πρόεδρε δεν μπορεί να μας
διαφωτίσει η αρμόδια επιτροπή. Σήμερα μιλάμε για τη Μ.Π.Ε. Παρεμπιπτόντως
ζητάει και εξαίρεση από την κατεδάφιση, όπως λέει το εισηγητικό σημείωμα. Η
ουσία όμως είναι η Μ.Π.Ε. και επ’ αυτού το σώμα δεν έχει εισήγηση της υπηρεσίας
για να αποφασίσουμε θετικά ή αρνητικά. Λέτε ότι δεν είδατε ούτε τον φάκελο. Έχει
τις αποστάσεις, δεν έχει αποστάσεις; Θα έχει βιολογικό καθαρισμό; Τι θα γίνεται με
τα απορρίμματα; Αυτά έπρεπε να μας πείτε. Δεν μας είπατε τίποτε και μάλιστα τώρα
κε Παυλίδη είστε έτοιμος, ανάλογα με το τι θα πούμε εμείς, να ανασκευάσετε και την
άποψή σας στην επιτροπή. Το αν υφίσταται πριν ή μετά από τις ΖΟΕ δεν προκύπτει
από πουθενά και επειδή υπάρχει γενικά θολούρα στο όλο θέμα, θα το ψηφίσουμε για
να κάνει τη δουλειά του ο στάβλος και δεν ξέρω πόσα μέτρα απέχει από το Μουσικό
Σχολείο και πόσα μέτρα έχει από τους κατοίκους. Ας τα ερευνήσει η υπηρεσία, που
λειτουργεί καλά όπως μας είπε η κα Δήμαρχος αλλά εμείς οι κακοί θέλουμε να σας
βάλουμε τρικλοποδιές. Μόνοι σας μπερδεύεστε. Μόνοι σας βάζετε τρικλοποδιές και
φέρνετε ανέτοιμα θέματα εδώ και δεν ξέρετε τι θέλετε να κάνετε. Να τα ψηφίσετε ή
να μην τα ψηφίσετε. Και περιμένετε να δείτε τι θα πω εγώ και ανάλογα να
τοποθετηθείτε κι εσείς μετά για να πάρουμε απόφαση. Εμείς λοιπόν ψηφίζουμε υπέρ
της Μ.Π.Ε.
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, να είναι σίγουρος ο κ. Σκουμπόπουλος ότι εγώ
τουλάχιστον, επειδή ασχολούμαι με τα θέματα αυτά, δεν θέλω να πατήσω
πεπονόφλουδες και το αντιλαμβάνεστε. Κάποιο θέμα αν δεν το καταλάβω, θα
ψηφίσω λευκό ή δεν θα ψηφίσω καθόλου. Εδώ πράγματι κε Σκουμπόπουλε πρόκειται
για γνωμοδότηση Μ.Π.Ε. Αν περάσει από εμάς και μετά στην επιτροπή σταβλισμού
δεν καταθέσει κάποιο απαιτούμενο έγγραφο, δεν θα του χορηγηθεί η άδεια. Αλλά κι
αν ακόμη περάσει από την επιτροπή σταβλισμού θα περάσει και από το άλλο κόσκινο
της Περιφέρειας, η οποία τα κοσκινίζει ακόμη πιο πολύ και γυρνάει το φάκελο πίσω.
Σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις, τα λύματα κ.λ.π., αυτά θα φανούνε στην άδεια
λειτουργίας. Δεν είμαστε εμείς εδώ οι ειδικοί γι’ αυτά τα θέματα. Υπάρχουν άλλοι
ειδικοί που θα τα δούνε αυτά τα πράγματα, να είστε σίγουρος. Έτσι θα πρέπει να
γνωμοδοτούμε για όλες τις Μ.Π.Ε. γιατί δεν είμαστε ειδικοί. Προτείνω τη θετική
γνωμοδότηση του Δ.Σ. επί της Μ.Π.Ε.
Δήμαρχος: Κανείς δεν έχει αλτσχάϊμερ εδώ και κανείς δεν περιμένει να δει τι
θα πει ο κ. Σκουμπόπουλος για να ψηφίσει. Ήδη είχατε ψηφίσει στην προηγούμενη
συνεδρίαση, είχε ψηφίσει και ο κ. Σκουμπόπουλος και ήταν γνωστή η άποψή του.
Σκουμπόπουλος: Δεν ξέρω ποιος έχει αλτσχάϊμερ. Εγώ πάντως δεν έχω. Στην
προηγούμενη όμως συνεδρίαση ψήφισα λευκό γιατί δεν είχα εισήγηση επί του
θέματος. Το «αλτσχάϊμερ» επιστρέφεται σε όσους δεν έχουν ή έχουν. Εσείς δεν
τοποθετείστε, δεν έχετε εισήγηση, δεν έχετε πρόταση και περιμένετε να δείτε τι θα
πω εγώ για να ψηφίσετε ανάλογα κι εσείς. Αυτή τη δουλειά κάνετε εδώ μέσα. Κε
Δελαβερίδη, ξέρω πολύ καλά τι είναι η Μ.Π.Ε., όπως κι εσείς γνωρίζετε ότι το
γνωρίζω και είχαμε γνώμη και για την ΟΜΥΑ στο Ξηρολίβαδο και για τα λατομεία.
Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Κι εγώ είμαι πολύ σίγουρος ότι εσείς δεν έχετε
αλτσχάϊμερ. Τα θυμάστε καλά. Μόνο που σήμερα ζορίζεστε γιατί ενδεχομένως δεν
έχει τις προϋποθέσεις και ψηφίζουμε μέσα σε θολούρα. Εγώ είμαι έντιμος πρώτα με
τον εαυτό μου και μετά με τους άλλους. Ούτε τον γνωρίζω τον κύριο ούτε με
ενδιαφέρει αλλά ένας στάβλος που λειτουργούσε τόσα χρόνια και λειτουργεί και
τώρα, εμείς τουλάχιστον εδώ θα έπρεπε να έχουμε το θάρρος να δούμε τη μελέτη και
συγκεκριμένα τρία βασικά πράγματα που τα είπα και άλλες φορές: Όταν
γνωμοδοτούμε για Μ.Π.Ε. πρέπει να ξέρουμε γιατί γνωμοδοτούμε, π.χ. για τα

λατομεία αν βάζουν φουρνέλα, αν αποκαθιστούν το έδαφος, αν βάζουν πράσινο, αν
βάζουν δέντρα κ.λ.π. Αυτά τα απλά πράγματα. Αλλιώς δεν θα χρειαζόταν να μας
ρωτήσουν. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η σημερινή απόφασή μας είναι προϋπόθεση,
προαπαιτούμενο για να πάρουν την άδεια λειτουργίας. Αν δεν έχουν έγκριση της
Μ.Π.Ε., δεν θα τους δώσουνε και άδεια. Άρα γιατί για ένα στάβλος που λειτουργεί 50
χρόνια και μεγάλωσαν δύο οικογένειες από αυτόν , εμείς σήμερα να πούμε όχι; Αυτά
τα απλά πράγματα πρέπει να μας πείτε εσείς σήμερα εδώ, εσείς που έχετε την ευθύνη
της διοίκησης του Δήμου. Και μετά μιλάτε για αλτσχάϊμερ και για …………..
Δήμαρχος: Θέλω απλώς να υπενθυμίσω ότι ο κ. Σκουμπόπουλος
επιχειρηματολόγησε και στο προηγούμενο συμβούλιο.
Δελαβερίδης: Κε Σκουμπόπουλε θα πάρει και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
εφόσον έχει πάνω από 5, σύμφωνα με το νέο νόμο, ή 3, με τον παλαιό νόμο,
ισοδύναμα. Για να κάνει τη Μ.Π.Ε. έχει ήδη γίνει μελέτη για λύματα, κοπροσωρού
κ.λ.π. Όλα αυτά έχουν γίνει και είναι μέσα στη Μ.Π.Ε. Δεν μιλάμε για αποστάσεις.
Μέχρι και κολλητά στο όριο κατά παρέκκλιση δίνει τη δυνατότητα ο νομοθέτης για
να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους. Αυτό λοιπόν εκμεταλλεύεται να εξαιρεθεί από την
κατεδάφιση. Δεν θα κάνει τίποτε άλλο. Άλλωστε η επιχείρηση λειτουργεί. Την άδεια
λειτουργίας, αυτή την άτυπη, την έχει. Λειτουργεί το βουστάσιο. Απλά θέλει να
εξαιρεθεί από την κατεδάφιση. Δεν του κάνουμε δηλαδή χάρη. Εκ των υστέρων
μπορεί να πάει πιο κάτω και να τον σταματήσουν. Μπορεί από χρήση γης να τον
σταματήσουν και να μην του δώσουν την έγκριση. Μπορεί το ίδιο να γίνει και από τις
αποστάσεις. Εξάλλου στη μελέτη μέσα όλα αυτά αναφέρονται. Την διάβασε κανείς
τη μελέτη; Πιστεύω πως όχι.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής Ανάπτυξης για
γνωμοδότηση κατά της Μ.Π.Ε.;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 3 σύμβουλοι:
Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Α. Παπαστεργίου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν για γνωμοδότηση υπέρ της Μ.Π.Ε.;
Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Μ.
Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσε σύμβουλος Ν. Μωυσιάδης.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο σύμβουλος Ε. Σοφιανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 19-11-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Μ. Σουμελίδη.
2.- Την αριθ. 949/9-11-2009 ανακοίνωση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας.
3.- Την από 20-12-2009 απόφαση της επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας διακοσίων σαράντα (240) μόσχων πάχυνσης
του Δημητρίου Κελεπούρη, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Βέροιας.
Ο σύμβουλος Αντώνιος Τσιάρας επανήλθε στην αίθουσα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 784 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-1-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

