ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 411/2001
Περίληψη
Θέση
του
Δ.Σ.
επί
της
μελέτης
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ερευνητικές
εργασίες λατομείων μαρμάρων στις περιοχές
Δ.Δ. Γεωργιανών και Κουμαριάς και παράταση
άδειας λειτουργίας λατομείου.
Σήμερα 16 Ιουλίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 12-7-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Ταραλάς
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Μ. Ποτουρίδης
Μ. Γαβρίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Κόλβατζης
Ν. Χαμαλής
Α. Κεσίδης
M. Σουμελίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Σ. Παναγιωτίδης
Πάρεδροι
Λ. Τσαβδαρίδης
-------Θ. Σιδηρόπουλος
Ε. Λευκοπούλου
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
400/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 407/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Ασλάνογλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 408/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης και
επανήλθε στη συζήτηση της υπ’ αριθ. 409/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 420/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-7-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τον Ν.669/1977 «Περί εκμεταλλεύσεων λατομείων μαρμάρων»
το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να εκφράσει τις απόψεις του επί μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ερευνητικές εργασίες λατομείων μαρμάρων.
Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο κατατέθηκαν αιτήσεις των :
-Χανιώτη –Μαραπίδου για την θέση «Ντορμάνι» εκτ. 29.956 μ2.
-Γιαννουσόπουλου Αθαν. για την θέση «Ξυλάλογο» εκτ. 98.897,50μ2.
-Χανιώτη Δημητρίου για την θέση «Ξυλάλογο».
-της εταιρείας «Λευκά Μάρμαρα» για την θέση «Ξυλάλογο» Ξηρολιβάδου.
-της εταιρείας «ΜΑΡΚΒΕ» για παράταση μίσθωσης λατομείου.
-Γιαννουσόπουλου Αθαν. για την θέση «Ξυλάλογο» εκτ. 59.337, 45μ2.
Παρακαλείται
Το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τις απόψεις του.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 23-2-2001
εισήγηση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικών Προβλημάτων του Δ.Σ. με
την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή των ανωτέρω αιτήσεων με την
υποχρέωση διατύπωσης ερωτήματος προς το ΙΓΜΕ που θα αφορά γνωμοδότηση
σχετικά με τις επιπτώσεις στις πηγές της περιοχής από τις ανωτέρω δραστηριότητες,
δεδομένου ότι παρατηρείται αυξημένη επιχειρηματική – λατομική δραστηριότητα.
Επίσης να υπάρχει δέσμευση από τους ενδιαφερομένους ότι μετά το πέρας των
διερευνητικών εργασιών θα υπάρξει αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 2-7-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε. Λελεκάκη.
2.- Την με αρ. 1/2001 και 1, 2, 3, 4 & 5/2001 αποφάσεις των Τ.Σ. Γεωργιάνων και
Κουμαριάς αντίστοιχα.
3.- Την από 11-7-2001 εισήγηση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικών
Προβλημάτων του Δ.Σ.
4.- Τις διατάξεις του Ν. 669/1977 «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων» και
του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εκφράζει τη θέση του επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
συναινεί υπέρ των ερευνητικών εργασιών για έρευνα λατομικών χώρων των:
1. Δημητρίου Χανιώτη και Ευμορφίας Μαραπίδου για τη θέση «Ντουρμάνι»
περιοχής Δ.Δ. Γεωργιανών, εκτάσεως 29.956 τ.μ.
2. Αθανασίου Γιαννουσόπουλου για τη θέση «Ξυλάλογο» περιοχής
Ξηρολιβάδου Δ.Δ. Κουμαριάς, εκτάσεως 98.897,50 τ.μ. με τη σημείωση να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να μη
συμπίπτει με άλλο λατομικό χώρο.
3. Δημητρίου Χανιώτη για τη θέση «Ξυλάλογο» περιοχής Ξηρολιβάδου Δ.Δ.
Κουμαριάς, εκτάσεως 55.050,50 τ.μ. με τη σημείωση να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στο συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να μην συμπίπτει με άλλον
λατομικό χώρο.
4. Της εταιρείας «Λευκά Μάρμαρα Βέροιας Ε.Π.Ε.» για τη θέση «Ξυλάλογο»
περιοχής Ξηρολιβάδου Δ.Δ. Κουμαριάς με τη σημείωση να δοθεί ιδιαίτερη

προσοχή στον συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να μην συμπίπτει με άλλο
λατομικό χώρο.
5. Αθανασίου Γιαννουσόπουλου για τη θέση «Ξυλάλογο» περιοχής
Ξηρολιβάδου Δ.Δ. Κουμαριάς, εκτάσεως 59.337,45 τ.μ. με τη σημείωση να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να μη
συμπίπτει με άλλο λατομικό χώρο,
με την υποχρέωση διατύπωσης ερωτήματος προς το Ι.Γ.Μ.Ε. που θα αφορά
γνωμοδότηση σχετικά με τις επιπτώσεις στις πηγές της περιοχής από τις ανωτέρω
δραστηριότητες, δεδομένου ότι παρατηρείται αυξημένη επιχειρηματική – λατομική
δραστηριότητα.
Επίσης να υπάρχει δέσμευση από τους ενδιαφερομένους ότι μετά το πέρας των
διερευνητικών εργασιών θα υπάρξει αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.
Β) Εκφράζει τη θέση του υπέρ της κατ’ εξαίρεση παράτασης της άδειας λειτουργίας
λατομείου, στη θέση «Φλαμουριά Νο 8» περιοχής Δ.Δ. Κουμαριάς.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 411/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
I.
Κ.
Α.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Δ.
Ε.
Κ.
Γ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λ.
Σ.
Ι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Kουρουζίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 19-7-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

