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Περίληψη
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκμετάλλευση
λατομείου μαρμάρου, σε ιδιωτική έκταση 51.928,00 τ.μ. στη
θέση «Ντορμάνι» της Τ.Κ. Γεωργιανών.
Σήμερα 9 Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 5-5-2016
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Λ.Ακριβόπουλος,
17)Σ.Ασλάνογλου,
18)Γ.Ορφανίδης,
19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21)Α.Σιακαβάρας,
22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24) Μ. Σουμελίδης,
25)Ζ.Πατσίκας, 26) Α. Καγκελίδης, 27)Ι.Παπαγιάννης,
28)Σ.Ελευθεριάδου,
29)Ν.Μπέκης,
30)Π.Παπαδίνα,
31)Α.Αποστολόπουλος, 32)Α.Μαρκούλης.

Απόντες
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Χ.Γαϊτάνου,
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.Τσιαμήτρος,
Γ.Γουλτίδης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Στουγιάννος,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Η.Σοφιανίδης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α.
Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π.
Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 252/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ι.Παπαγιάννης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 255/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ν.Μπέκης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 256/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 257/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 259/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Μ.Σουμελίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 260/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε.Ιακωβίδου, Ν.Μωυσιάδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 264/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.Μ.Σουμελίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 268/2015 απόφασης αποχώρησε η κ.Σ.Ελευθεριάδου
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 269/2015 απόφασης προσήλθε η κ.Σ.Ελευθεριάδου και αποχώρησαν οι κ.κ.
Τ.Χατζηαθανασίου, Ν.Μπέκης, Λ.Ακριβόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 270/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 271/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μπέκης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 279/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Δ.Κουλουριώτης,
Α.Καγκελίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 282/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Καγκελίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 27-4-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος
Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μας απέστειλε
το με αριθμό πρωτοκόλλου 105969(228)/10-03-2016 έγγραφο της, με θέμα «Αποστολή
ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ» που αφορά στη δραστηριότητα με τίτλο:
«Διαβίβαση για γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την
εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, σε ιδιωτική έκταση 51.928,00 τ.μ., στη θέση «Ντορμάνι»
της Τ.Κ. Γεωργιανών, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Φορέας του έργου :
«Νικολαϊδης Κων/νος & ΣΙΑ Ο.Ε.», προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις των πολιτών και
των φορέων εκπροσώπησης τους
Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας
προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό και να υποβάλει τις απόψεις του.
Η Τ.Κ. Γεωργιανών με το αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥ/Ε/217/18-03-2016 έγγραφο του
Δήμου Βέροιας /Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας,
ενημερώθηκε για την εν λόγω μελέτη και της ζητήθηκε να διατυπώσει τις απόψεις της.
Με την 03/2016 (30/03/2016) απόφαση της η Τ.Κ. Γεωργιανών διατυπώνει ομόφωνα την
καταψήφιση της εν λόγω δραστηριότητα.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στην 2Β/2016 (14/04/2016) συνεδρίαση της
εξέφρασε τις ακόλουθες απόψεις : «Η επιτροπή διατυπώνει τις απόψεις α) Να ζητήσει από τις
επιχειρήσεις των λατομείων, εφόσον είναι δυνατόν, ρεαλιστική απεικόνιση τόσο των εργασιών
σταδιακά όσο και των εργασιών αποκατάστασης του χώρου. Και β) Οι υπηρεσίες θα πρέπει να
εστιάσουν στην αυστηρή τήρηση των κανόνων και τον τρόπο εργασίας (π.χ συρματοκοπή)»
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμό 32/2016 (25/04/2016) απόφαση της
διατύπωσε την άποψη πως συμφωνεί με τη λειτουργία του λατομείου με την προϋπόθεση να
αποφευχθεί η διέλευση από την Τ.Κ. Γεωργιανών και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλής λειτουργίας του χώρου (μείωση θορύβου, αέριων ρύπων, σκόνης κλπ) και χρήση
αποκλειστικά και μόνο συρματοκοπής.
Ακολουθεί περίληψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:
Τίτλος δραστηριότητας : Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 51.928,00 τ.μ. στη
θέση «Ντορμάνι» του Δ.Δ. Γεωργιανών ,του Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας.
Κατάταξη δραστηριότητας σύμφωνα με την υπ. αρ. 1958/2012 απόφαση (ΦΕΚ 2076/Β) :
Υποκατηγορίας Α2 - 5ης Ομάδας : Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες – α/α 03.
Φορέας του έργου : «Κων/νος Νικολαϊδης & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία του υφιστάμενου εν ενεργεία
λατομείου της εταιρίας, έκτασης 51,928 στρ. έχοντας ως απώτερο στόχο την εκμετάλλευση του
μαρμαροφόρου κοιτάσματος στην περιοχή μελέτης.
Αντικείμενο της παρούσας δραστηριότητας είναι η παράταση των περιβαλλοντικών όρων
και η ανάπτυξη του υφιστάμενου εν ενεργεία λατομείου της εταιρίας, έκτασης 51,928 στρ. όπως
ίσχυε με την υπ. αρ. 808/21-04-2003 ΑΕΠΟ. Πρόκειται για εμβαδική δραστηριότητα με το
γήπεδο εγκατάστασης του λατομικού χώρου, εμβαδού 51.928,00 τ.μ. να χωροθετείται
αποκλειστικά σε ιδιωτική δασική περιοχή.
Ο υφιστάμενος λατομικός χώρος είχε έκταση 51.928,00 τ.μ. και βρίσκεται σε απόσταση
περίπου 3,5 χλμ. δυτικά του Δ.Δ. Γεωργιανών, 3,5 χλμ. ανατολικά του Δ.Δ. Ξηρολίβαδου, 6 χλμ.
βόρεια του Δ.Δ. Καστανέας και 5,5 χλμ. βορειοδυτικά του Δ.Δ. Λευκόπετρας σε υψόμετρο 840
μέτρων περίπου. Η προσπέλαση του χώρου γίνεται με υπάρχοντα δασικό χωματόδρομο που
ξεκινάει από την Επαρχιακή Οδό Γεωργιανών – Καστανέας
Σε ακτίνα 7 χλμ από τα όρια του γηπέδου όσο αφορά ανθρωπογενή και φυσικά
οικοσυστήματα υπάρχουν τα Δ.Δ. Γεωργιανών σε απόσταση 3,5 χλμ., Δ.Δ. Ξηρολίβαδου σε
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απόσταση 3,5 χλμ., Δ.Δ. Καστανέας σε απόσταση 6 χλμ. και Δ.Δ. Λευκόπετρας σε απόσταση 5,5
χλμ. περίπου. Η περιοχή όπου βρίσκεται ο λατομικός χώρος είναι ιδιωτική δασική έκταση,
υπάγεται διοικητικά στην Π.Ε. Ημαθίας και δασοδιοικητικά στο Δασαρχείο Βέροιας
Το έργο χωροθετείται εντός ιδιωτικής δασικής έκτασης. Στους ΟΤΑ της υπό μελέτης
περιοχής δεν υφίσταται εγκεκριμένο ΓΠΣ και δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες κατηγορίες χρήσεων
γης. Η άμεση περιοχή μελέτης του έργου δε γειτνιάζει με προστατευόμενες περιοχές υπό ειδικό
καθεστώς προστασίας, (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI) σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΕ,
Ειδική Ζώνη Προστασίας (SPA), Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς (Ν1) κλπ
Η εξόρυξη του μαρμάρου θα γίνεται με τη χρήση αδαμαντοφόρων μηχανών κοπής.
Τα απολήψιμα αποθέματα μαρμάρου υπολογίζεται ότι ανέρχονται περίπου σε 120.000 κ.μ.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα γεωλογικά, κοιτασματολογικά, κλιματολογικά στοιχεία και τον
προβλεπόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό του λατομείου σε σχέση με το είδος και τις ποσότητες
των παραγόμενων προϊόντων η παραγωγή προγραμματίζεται στα 3.000 - 4.000 κ.μ. λευκώνημίλευκων ασβεστιτικών μαρμάρων (περίπου 80% ογκομάρμαρα και 20% ξοφάρια) το χρόνο και
με αυτά τα δεδομένα η διάρκεια εκμετάλλευσης του λατομείου προβλέπεται για ακόμα
τουλάχιστον 20 χρόνια.
Τα στείρα υλικά της εκμετάλλευσης αποτίθενται σε χώρο εντός του λατομείου επιφάνειας
18 στρεμμάτων σε τελικό στάδιο. Η ετήσια παραγωγή τους προβλέπεται της τάξης των 30-40.000
κ.μ. χαλαρών στείρων υλικών. Η απόθεση των υλικών αυτών γίνεται με την δημιουργία 3
βαθμίδων ύψους 10-12 μ. και πλάτους 6μ. στις οποίες προβλέπεται σταδιακά η πλήρης
αποκατάσταση με φύτευση πεύκης, σπάρτου και ψευδακακίας.
Η ανάπτυξη λατομικής δραστηριότητας στην περιοχή είναι ευεργετική για τον περιορισμό
της ανεργίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου της περιοχής. Η λειτουργία ενός λατομείου
μαρμάρου πέρα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα
στο λατομικό χώρο είναι ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την εθνική οικονομία, λόγω της αύξησης της
απασχόλησης των τοπικών κατοίκων, της τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας και της
εισροής εσόδων τόσο στο ταμείο του Δήμου από τα μισθώματα του λατομείου όσο και στα
κρατικά ταμεία από τα μισθώματα και την άμεση και έμμεση φορολογία. Επιπλέον το μάρμαρο
είναι ένα εξαγώγιμο προϊόν που αποφέρει πολύτιμο συνάλλαγμα για τη χώρα
Κατόπιν αυτών, Π α ρ α κ α λ ε ί τ α ι το Δημοτικό Συμβούλιο να
διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 7ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 260/2016 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόεδρος: Τονίστηκε από τον πρόεδρο και από τον κ.Σοφιανίδη ότι υπάρχει πρόβλημα
ρύπανσης άρα να εστιάσουμε την προσοχή μας ότι πρέπει να προσθέσουμε στους όρους για την
έγκρισή μας ότι θεωρούμε απαραίτητη τη λήψη μέτρων για την αποφυγή ρύπανσης με την
ασφαλτόστρωση του δρόμου και να καταβρέχουν τα αυτοκίνητα για μην σκορπίζουν τη σκόνη.
Αυτούς τους όρους πρέπει να τους γράψουμε στην απόφασή μας.
Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου
και την πρότασή μου;
Μέλη: Ναι.
Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Καγκελίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Ελευθεριάδου,
Ζ.Πατσίκας.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
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1.- Το από 27-4-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Την πρόταση του Προέδρου
3.- Την υπ’ αριθ. 3/2016 απόφαση της Τ.Κ. Γεωργιανών.
4.- Το από 14-4-2016 πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
5.- Την υπ’ αριθ. 32/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
6.- Το με αρ. πρωτ. 105969(228)/10-3-2016 έγγραφο του τμήματος συλλογικών οργάνων της
Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96
του Ν. 3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την
εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, σε ιδιωτική έκταση 51.928,00 τ.μ. στη θέση «Ντορμάνι» της
Τ.Κ. Γεωργιανών, με τη διατήρηση των νόμιμων επιφυλάξεων.
Το Δ.Σ. Βέροιας κρίνει ότι είναι απαραίτητη η ασφαλτόστρωση του συνόλου του δρόμου
μέχρι τη διασταύρωση των δρόμων που οδηγούν στα λατομεία, καθώς κι η λήψη όλων των
απαραίτητων μέτρων από μέρους των εταιριών εκμετάλλευσης των λατομείων, για τον
περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Τ.Κ. Γεωργιανών.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 261 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.
Θ.
Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Μ.
Ζ.
Α.
Ι.
Σ.
Ν.
Π.
Α.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Κορωνάς
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Πατσίκας
Καγκελίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης

Η.
Ν.

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σοφιανίδης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16-5-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

