ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 553/2001
Περίληψη
Έγκριση των υπ’ αριθ. 3/2001, 4/2001 και
10/2001 αποφάσεων του Τ.Σ. Ράχης.
Σήμερα 8 Οκτωβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 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 4-10-2001
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 αναπληρωτής Δημάρχου κ.
Ευστράτιος Λελεκάκης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών
βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
552/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τσαμήτρου
- Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 556/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 557/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 561/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-8-2001 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Το Τοπικό Συμβούλιο Ράχης, έλαβε τις εξής αποφάσεις :
1)Απόφ. 3/2001, προκειμένου να υλοτομηθούν τα δένδρα Λεύκης του
Αθλητικού Κέντρου και να φυτευθούν πλατάνια.
2)Απόφ. 4/2001, προκειμένου να υλοτομηθούν δένδρα Αριζόνας, που
βρίσκονται στον χώρο του Ηρώου.
3)Απόφ. 10/2001, για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις εκρήξεις
του παρακείμενου λατομείου του κ. Μπαλή.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την υλοποίηση ή μη
των προτάσεων αυτών.
Επίσης ο προεδρεύων έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 14-9-01
εισήγηση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικών Προβλημάτων του Δ.Σ. με
την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα:
Α)Για την υλοτόμηση Λεύκων εισηγείται να γίνει εφόσον πρώτα φυτευθούν
τα νέα δένδρα και παρακολουθεί την πορεία ανάπτυξης των νέων δένδρων η αρμόδια
γεωπόνος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κα Τσαχουρίδου.
Β)Για την υλοτόμηση των δένδρων Αριζόνας επίσης συμφωνεί.
Γ)Για την λειτουργία των λατομείων Μπαλή συμφωνεί με την απόφαση του
Τοπικού Συμβουλίου να γίνουν δηλ. συστάσεις. Εφόσον δε το Τοπικό Συμβούλιο
αποφασίσει να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες να τις προχωρήσει το ίδιο το
Τοπικό Συμβούλιο.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Ουρσουζίδης :Αφορά τις λεύκες γύρω από το στάδιο. Ομόφωνα το ΤΣ
αποφάσισε την κοπή των δένδρων αυτών, θεωρώντας ότι είναι επικίνδυνα. Σε
αντικατάσταση αυτών έχουν τοποθετηθεί ήδη μικρά πλατάνια. Η επιτροπή
περιβάλλοντος ομόφωνα προτείνει την κοπή των δένδρων. Συγχαρητήρια στον κ.
Κεσίδη για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα.
Κουρουζίδης :Είναι υπηρεσιακό θέμα.
Οι λεύκες είναι στις γραμμές της ΔΕΗ και θα πρέπει η υπηρεσία να
ενημερώσει τη ΔΕΗ και το δασαρχείο. Η αντικατάστασή τους θα γίνει εφόσον
φυτευθούν πλατάνια.
Ουρσουζίδης :Σ΄ότι αφορά τα προβλήματα που δημιουργεί η λειτουργία του
λατομείου στη θέση «Πετρωτό», η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να γίνουν
συστάσεις για την εκμετάλλευση του λατομείου ώστε ο κ. Μπαλής να τηρεί τον
κανονισμό. Διαφορετικά το ΤΣ Ράχης θα προβεί στην λήψη των απαραίτητων
μέτρων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και ασφάλεια.
Κουκουρδής :Το ΤΣ έχει δικαίωμα να κάνει ενέργειες;
Ουρσουζίδης:Ότι ζητηθεί, από πλευράς του Δήμου, θα το στηρίξουμε ως
προσπάθεια.
Κουκουρδής :Ο Δήμος θα κάνει τις ενέργειες. Το Τ.Σ εκπροσωπείται για τις
νόμιμες ενέργειες από το Δήμαρχο.
Ουρσουζίδης :Το ΔΣ δεν προτείνει ενέργειες.
Κουκουρδής :Προτάσεις κάνει.
Ουρσουζίδης :Να γίνουν συστάσεις στον κ. Μπαλή και εφόσον δεν
συμμορφωθεί ο κ. Μπαλής, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να
αποκτήσει εύρυθμη λειτουργία το λατομείο.
Ακριβόπουλος :Είναι αυτονόητο ότι αν παραβεί τις διατάξεις του νόμου ο κ.
Μπαλής, θα υποστεί τις κυρώσεις. Δεν έπρεπε να συζητηθεί το θέμα στο ΔΣ.

Ποτουρίδης :Θα προστεθεί και η ανάκληση της άδειας;
Πρεδρεύων:Είμαστε στο στάδιο των συστάσεων τώρα.
Ποτουρίδης :Η ανάκληση της άδειας να προστεθεί μέσω εισαγγελέα και όχι
μέσω ΔΣ.
Κουρουζίδης:Συμφωνώ να προστεθεί στην απόφαση. Πρέπει να καθορίσουμε
μέχρι σε ποιο στάδιο θα φτάσουμε, εφόσον το ΤΣ με την εισήγησή του προσδιορίζει
ότι υπάρχουν κίνδυνοι.
Προεδρεύων :Αυτή τη στιγμή συζητάμε για συστάσεις όπως εισηγείται το ΤΣ.
Εγκρίνουμε την απόφασή του. Αν θέλετε να προχωρήσουμε στην ουσία του θέματος
και να επιβάλουμε να λάβει μέτρα το ΔΣ, θα πρέπει να ζητήσουμε και ενημέρωση για
το ποια είναι τα προβλήματα, οι παραβάσεις της νομοθεσίας και τι προβλέπεται
σ΄αυτές τις περιπτώσεις.
Σιδηρόπουλος :Ξεφύγαμε από το θέμα. Η απόφαση της επιτροπής είναι
σωστή.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-8-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη.
2.- Την από 14-9-01 εισήγηση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικών
Προβλημάτων του Δ.Σ.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται τις υπ’ αριθ. 3/2001, 4/2001 και 10/2001 αποφάσεις του Τ.Σ. και
εγκρίνει:
Α) Την υλοτόμηση των γερασμένων δένδρων Λεύκων που βρίσκονται στο Αθλητικό
κέντρο του Δ.Δ. Ράχης, εφόσον πρώτα φυτευτούν τα νέα δένδρα (πλατάνια) και
παρακολουθεί την πορεία ανάπτυξης αυτών η αρμόδια γεωπόνος του Δήμου.
Β) Την υλοτόμηση των δένδρων Αριζόνας που βρίσκονται στο Ηρώο του Δ.Δ. Ράχης.
Γ) Να γίνουν συστάσεις στον εκμεταλλευτή του λατομείου αδρανών υλικών στη θέση
«Πετρωτός» Ηλία Μπαλλή, να αποφεύγει να χρησιμοποιεί υπερβολικές ποσότητες
εκρηκτικών και να τηρεί με θρησκευτική ευλάβεια, τον ισχύοντα Κανονισμό
Λατομικών και μεταλλευτικών εργασιών, τους όρους της άδειας εκμετάλλευσης και
της σύμβασης μίσθωσης, όπως απαιτεί άλλωστε η συντριπτική πλειοψηφία των
κατοίκων του Δ.Δ. Ράχης.
Εφόσον δε το Τ.Σ. Ράχης αποφασίσει να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες
να τις προχωρήσει το ίδιο το Τοπικό Συμβούλιο.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 553/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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