ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 357/2010
Περίληψη
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Καστανιάς και
γνωμοδότηση Δ.Σ. κατά της χορήγησης
άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών
εντοπισμού εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος
μαρμάρου στον Γ. Κωνσταντινίδη.

Σήμερα 7 Ιουνίου του έτους 2010 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 3-6-2010 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Τσαπαρόπουλος
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Παπαστεργίου
Κάκαρης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης
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Aπόντες
Σουμελίδης
Χατζηαθανασίου
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος,
Π. Παυλίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Ι. Ταρασίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης. Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 355/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ε.
Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 356/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 357/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης
και αποχώρησε ο κ. ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 370/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Μ.
Σακαλής.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 372/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης και αποχώρησε
ο Α. Δελαβερίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 374/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 376/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Τσιάρας, Β.
Γιαννουλάκης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 377/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε
ο κ. Γ. Κάκαρης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 379/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε
ο κ. Κ. Συμεωνίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 383/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 394/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 397/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζήτησε από το συμβούλιο να προταχθεί το 12ο θέμα
του 4 θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αφού το συμβούλιο δέχθηκε το 12ο θέμα να προταχθεί του 4ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 6-5-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Μιχαήλ
Σουμελίδη, που έχει ως εξής:
Ο κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος κατέθεσε στο Δ. Δ. Καστανιάς την αρ. Β293/211-07 αίτηση, με την οποία ζητά να μισθώσει δημοτική έκταση 74.573,25 τ.μ. στη
θέση «Μάρμαρα» Δημοτικού Διαμερίσματος Καστανιάς, προκειμένου να προβεί σε
ερευνητικές εργασίες εντοπισμού εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος μαρμάρου ( το
σχετικό τοπογραφικό παρατίθεται).
Το Τοπικό Συμβούλιο Καστανιάς, με την αρ. 11/2007 απόφαση του, δεν
συμφωνεί με την μίσθωση της αιτούμενης έκτασης, επικαλούμενο την γειτνίαση της
με την εθνική οδό Βέροιας – Κοζάνης, την ύπαρξη και άλλων λατομείων στην
περιοχή, παλιότερη σχετική γνωμοδότηση του Τμ. Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ημαθίας
και τέλος την σχετική διαμαρτυρία των κατοίκων της περιοχής.
Ο κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος, υπέβαλλε στην υπηρεσία μας έγγραφο, με το
οποίο χαρακτηρίζει μη σύννομη την αρ. 11/2007 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου
Καστανιάς και ζητά την ανάκληση της.
Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17-12-07 και έλαβε την
721/2007 Απόφαση «Αναβολής συζήτησης και λήψης απόφασης» και προκειμένου
να ολοκληρωθεί η καταγραφή των υφισταμένων λατομικών χώρων.
Μετά και την περαίωση της συζήτησης του θέματος περί «λατομικών περιοχών», το
θέμα εισάγεται για επανεξέταση και ολοκλήρωση της συζήτησης.
Κατόπιν αυτών
π α ρ α κ α λ ε ί τα ι
το Δημοτικό Συμβούλιο να διατυπώσει τις απόψεις του επί της κατατεθείσης
αιτήσεως, που υπέβαλλε ο κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος, για διενέργεια ερευνητικών
εργασιών εντοπισμού εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος μαρμάρου, σε δημοτική έκταση
εμβαδού 74.573,25 τ.μ. στη θέση «Καστρί» του Δ. Δ. Καστανιάς, Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 11/2007 απόφαση
του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς, με την οποία αυτό εισηγείται ομόφωνα τη
γνωμοδότηση του Δ.Σ. κατά της χορήγησης άδειας ερευνητικών εργασιών
εντοπισμού εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος μαρμάρου στον Γ. Κωνσταντινίδη στην
παραπάνω δημοτική έκταση για τους παρακάτω λόγους:
1.- Η έκταση είναι εμφανής από τον εθνικό δρόμο Βέροιας – Κοζάνης αφού
βρίσκεται ακριβώς απέναντι από αυτόν.
2.- Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ήδη σήμερα σε λειτουργία 4 λατομεία
μαρμάρων, καθώς και εγκαταλελειμμένα πρώην λατομεία μαρμάρων και πολλές
λατομικές εκτάσεις για τις οποίες χορηγήθηκε στο παρελθόν άδεια ερευνητικών
εργασιών σε ενδιαφερόμενους, χωρίς να γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος από
κανένα, παρά τις σχετικές μελέτες, με συνέπεια η περιοχή που ήταν κάποτε ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους να μοιάζει σήμερα με σεληνιακό τοπίο.
3.- Για λατομική έκταση παρόμοιου εμβαδού και ευρισκόμενη στην ίδια τοποθεσία
με απόκλιση λίγων μέτρων, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ημαθίας απαντώντας
σε αίτηση του προαναφερόμενου Κωνσταντινίδη Γεωργίου, γνωμοδότησε αρνητικά
με το αριθ. Δ13β3703/9-11-2005 έγγραφο του, για τους λόγους που αναφέρονται σ
αυτό.
4.- Υπάρχει έντονη διαμαρτυρία όλων των κατοίκων και των δύο οικισμών
(Καστανιάς και Μικρής Σάντας) του Τ. Δ. Καστανιάς για τη λειτουργία λατομείων
στην περιοχή.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 22-10-2009 εισήγηση της
επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα τη μη
χορήγηση συναίνεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών εντοπισμού
ου

εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος μαρμάρου από τον Γ. Κωνσταντινίδη στην παραπάνω
δημοτική έκταση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Η επιτροπή, όταν είχε συνεδριάσει για το θέμα του κ.
Κωνσταντινίδη, έλαβε υπόψη της ότι η απόφαση του Δ.Σ. απαγόρευε σε μια
επιβαρυμένη περιοχή, ανεβαίνοντας για την Καστανιά αριστερά, να δημιουργηθούν
νέα λατομεία και μάλιστα σημείωνε ότι πολύ περισσότερο αν είναι αρνητική, να
λαμβάνεται δηλαδή πολύ σοβαρά υπόψη η άποψη του τοπικού διαμερίσματος
Καστανιάς. Έκτοτε όλες οι προτάσεις που έχουν έρθει για εκείνη την περιοχή και οι
οποίες είναι νέες, έχουν απορριφθεί με το σκεπτικό ότι η περιοχή είναι ήδη
επιβαρυμένη. Άλλωστε είχαμε ορίσει επιτρεπτές ζώνες όπου θα μπορούσε κάποιος να
διεκδικήσει. Η εισήγηση λοιπόν της επιτροπής αλλά και του τοπικού διαμερίσματος
Καστανιάς είναι αρνητική.
Κωνσταντινίδης: Διαφωνώ με τον κ. Παυλίδη. Δεν είναι έτσι το θέμα. Δεν θα
σας πω τίποτα άλλο, παρά μόνο αυτό: για τον Μπακρυνιώτη πότε περάσατε θέμα κε
Παυλίδη; Πριν από μένα ή μετά από εμένα; Τι μου λέτε τώρα ότι απαγορεύεται; Στον
Μπακρυνιώτη γιατί το δώσατε; Δεν ξέρω αν είμαι το μαύρο πρόβατο, δεν έχω
κανέναν λόγο, δεν έχω με κανέναν προηγούμενα αλλά για ποιο λόγο δημιουργείτε το
πρόβλημα; Γιατί δηλαδή; Εδώ δόθηκαν 15 άδειες από τότε που έκανα αρχικά την
δική μου, και σ’ εμένα όχι. Για ποιο λόγο; Αν υπάρχει πρόβλημα θέλω να μου το
πείτε ευθέως και εγώ θα σας πω πού έχω πρόβλημα. Με την περίπτωση του
Μπακρυνιώτη κε Παυλίδη στείλατε έγγραφα στη περιφέρεια, που με λύπη μου τα
πήρα και τα διάβασα. Μεταξύ άλλων γράφει η έκθεση που κάνατε προς την
περιφέρεια ότι το λατομείο αυτό δούλευε από το 1987 παράνομα και όσα λεφτά
πλήρωσα εγώ για οποιαδήποτε αιτία, ήτανε πρόστιμα. αυτό είναι πέρα για πέρα
αναληθές. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Εγώ σας λέω επίσημα στο
συμβούλιό σας, και κάντε το σχετικό έλεγχο, η ΜΑΡΚΒΕ έχει πληρώσει τουλάχιστον
200.000.000 δρχ. Δεν έχω συγκεκριμένο στοιχείο, έχασα τα χαρτιά μου και δεν
υπάρχουν τα δικά μου χαρτιά, αλλά τουλάχιστον 200.000.000 δρχ. δόθηκαν στην
πρώην κοινότητα Καστανιάς και στον Δήμο. Ψάξτε στα ταμεία σας και θα τα βρείτε.
Και οι συνεργάτες που έκανα το 2000 περίπου, πληρώσανε άλλα 100.000.000 δρχ.
Εγώ είμαι λοιπό ο λιποτάκτης; Εγώ αυτή την εντύπωση έχω δώσει στο συμβούλιο;
Είμαι δηλαδή εκείνος ο περαστικός; Πρέπει να σας πω ακόμα ότι η επιχείρηση που
είχα κύριοι έδωσε 120 συντάξεις, τίποτα δεν έχετε να σκεφτείτε; Αλλά σκέφτεστε να
δώσετε, ντρέπομαι και που το λέων γιατί με το παιδί δεν έχω τίποτα, στον
Μπακρυνιώτη μετά από εμένα; Και ήταν νόμιμο αυτό που κάνατε να δώσετε δηλαδή
την άδεια στον Μπακρυνιώτη που έκανε αίτηση μετά από εμένα; Κε πρόεδρε έχω
φέρει καταρχήν τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε ό,τι
αφορά τα δικαιώματα και πώς δίνονται τα λατομεία που είναι ανοιχτά. Σε καμία
περίπτωση δεν δίνεται άδεια. Δίνεται μόνο σε συνεταιρισμούς. Εδώ δεν πρόκειται για
συνεταιρισμό και όταν έγινε ο νόμος, έγινε μόνο και συγκεκριμένα για τον
συνεταιρισμό που υπάρχει στο νομό Κοζάνης. Εγώ έχω εδώ πέρα παραστατικά για τα
τελευταία χρήματα που πλήρωσε η ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, στην οποία μετέχω,
να σας δώσω επίσης το έγγραφο που μου έστειλε το Υπουργείο, έκανα αίτημα και
μου έδωσε απάντηση το Υπουργείο για το τι ισχύει, τι επιτρέπεται από το νόμο και τι
απαγορεύεται. Θα παρακαλούσα όμως αυτό το θέμα να το δείτε λιγάκι. Μεταξύ των
άλλων που διάβασα είχα πει την άλλη φορά ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις η νομοθεσία
δεν επιτρέπει συναλλαγές, γράφετε μέσα στα πρακτικά σας και είχα πει στο κ.
Παυλίδη, να μην το λέει στο συμβούλιο γιατί είναι αδίκημα. Γράφετε ότι τις 5.000,00
τις κάνατε 10.000,00. Πού τη βρήκατε αυτή τη νομοθεσία; Πού τη βρήκατε;
Καινούργια νομοθεσία θα κάνουμε στο νομό; Δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Κάνεις
αίτημα, παίρνεις έγκριση, καταβάλεις την εγγυητική σου επιστολή και μετά ό,τι άλλα
λέει ο νόμος τα δίνεις, και όχι πάω να δώσω προκαταβολή. Τι σημαίνει αυτό; Να
δώσουμε προκαταβολή για ν’ αποτελέσουμε δεδικασμένο; Είναι και αυτό στη

συνέχεια με τις άλλες παρανομίες που έχουνε γίνει, απ’ οποιονδήποτε έχουν γίνει.
Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Την έκανε ο περιφερειάρχης, την κάνατε εσείς σαν
συμβούλιο; Κύριοι συνομολογείτε στην όποια παρανομία έγινε από όποιον κι αν
έγινε. Αυτό κάνετε αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει θα κάνω προσφυγή όπως
προβλέπεται από το νόμο, πικραίνομαι όμως και θέλω να διορθώσετε το έγγραφο που
κάνατε, είναι αναληθές. Ντρέπομαι να καταγγείλω εγώ το παρόν συμβούλιο ότι
αναληθώς κατέθεσε έγγραφα στην περιφέρεια. Και φυσικά η περιφέρεια αφού έχει
αυτές τις προτάσεις ανάλογα κρίνει. Άμα ήμουν ένας περαστικός, ένας γύφτος που
πέρασε από εδώ, να το καταλάβω. Δεν είμαι αυτός εγώ όμως. Είμαι αυτός που έχασε
τα λεφτά του εδώ πέρα, όπως χάνουν αρκετοί επιχειρηματίες, μεταξύ αυτών και εγώ.
Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να διαφωνήσετε. Όχι δεν είναι έτσι. Έχω
δικαιώματα και εγώ και εγώ αυτά τα δικά μου δικαιώματα θέλω να τα ασκήσω.
Θεωρώ πίκρα από το παρόν συμβούλιο το ότι έστειλε τέτοιο έγγραφο στην
Περιφέρεια, σας λέω όμως ότι θα ασκήσω προσφυγή και θα εκτεθείτε. Θα εκτεθεί το
συμβούλιο αυτό γιατί η πράξη είναι παράνομη.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Μιλάει για ένα έγγραφο ο κ. Κωνσταντινίδης. Ποιος έστειλε,
τι έγγραφο και πού το έστειλε; Για ποιο έγγραφο μιλάτε κε Κωνσταντινίδη;
Κωνσταντινίδης: Κύριε Σκουμπόπουλε ζητήθηκε από την περιφέρεια πώς
είναι η κατάσταση στο λατομείο το συγκεκριμένο. Καταρχήν αυτό το λατομείο είναι
60 χρονών. Γίνεται να είστε εκπρόσωποι αυτού του τόπου και να μην το ξέρει
κανένας; Παρά στέλνετε έγγραφο ότι απ’ το 1987, εγώ ήρθα το 1972 εδώ και πριν
από εμένα εκείνος που το είχε άλλα 22 χρόνια το δούλεψε εκείνος, πώς γίνεται λοιπόν
αυτό το λατομείο είναι παράνομο και μπορεί να είναι παράνομο, όμως δεν υπήρχε
πρόθεση, ποιος νόμος είναι εκείνος, πόσες φορές εγώ ανανέωσα την άδεια; Πόσες
φορές πλήρωνα τα λεφτά; Γιατί τα πλήρωνα δηλαδή; Ένας παράνομος πληρώνει
300.000.000 δρχ.; Κάντε το έλεγχο στα ταμεία σας και τότε θα το δείτε. Και νομίζω
θα μας βλέπετε με άλλο σεβασμό. Αυτή είναι η απάντηση μου κε Σκουμπόπουλε.
Δελαβερίδης: Αυτή η έκταση των 74,5 στρεμμάτων, είναι μέσα στην λατομική
ζώνη;
Παυλίδης: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συμπληρώσω λίγο την εισήγησή μου με
κάποια στοιχεία, βάσει αυτών που ειπώθηκαν. Ο κ. Κωνσταντινίδης σε πολλά
πράγματα απ’ αυτά που είπε τώρα, αναφέρεται στην υπόθεση Μπακρυνιώτη στο
παλιό λατομείο και όχι σ΄ αυτό που είναι τώρα το θέμα μας. Για να σας θυμίσω όλους
στην υπόθεση Μπακρυνιώτη τι συνέβη, είχα εισηγηθεί τότε, με αντίθετη άποψη της
υπηρεσίας, ότι επειδή εκείνο το λατομείο ήταν ήδη δεδουλευμένο αφού το κατείχε
παλιά ο κ. Κωνσταντινίδης, να το βγάλουμε σε δημοπρασία. Όπως όλοι θα θυμάστε,
στην αίθουσα ήταν ο κ. Μελιτζανίδης τότε ο οποίος εκπροσωπούσε την άλλη πλευρά,
έκανε ένσταση στη Περιφέρεια και η Περιφέρεια ακύρωσε την απόφαση του Δ.Σ.
λέγοντας πως δεν πρέπει να κάνουμε δημοπρασία αλλά έπρεπε να το δώσουμε
απευθείας στο άτομο που το είχε ζητήσει σε προγενέστερο χρόνο. Έτσι
προχωρήσαμε, αφού ακυρώθηκε η απόφαση του Δ.Σ. σε απευθείας ανάθεση. Θέλω
να σας θυμίσω ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Σκουμπόπουλου πολύ
σωστά είχε αποφασίσει να μην λειτουργήσει το λατομείο, γιατί το λατομείο
δουλεύοντας είχε επεκταθεί σε γειτονικό χώρο. Εκεί είναι δυο λατομεία και
ξαναγύρισε η υπηρεσία το λατομείο, το προσδιόρισε στον κανονικό του χώρο με
τοπογραφικά. Έκτοτε ο κ. Κωνσταντινίδης πήγε, δικαιώθηκε από δικαστήρια την
εκμετάλλευση των μπάζων και όλα αυτά που γκρίνιαζε και το Δασαρχείο ότι
πλήγωνε τα ρέματα και η υπηρεσία του Δήμου δεν είχε κανένα, μα κανένα πρόβλημα
να του επιτρέψει να πάει να τα εκμεταλλευτεί πράγματα τα οποία εκχώρησε
προφανώς και σε άλλο κόσμο και το εκμεταλλεύεται εκείνος. Ο κ. Κωνσταντινίδης
οπωσδήποτε δεν είναι μαύρο πρόβατο. Δεν γνωρίζω για το έγγραφο της υπηρεσίας
που λέει ότι πλήρωνε πρόστιμα ή όχι. Προφανώς αν έγινε, γιατί γνωρίζω ότι την
υπόθεση Μπακρυνιώτη, απ’ ό,τι με ενημέρωσαν και απ’ το Δασαρχείο και απ’ την
Περιφέρεια, πολύς κόσμος την κυνήγησε να την βγάλει άκυρη και δεν μπόρεσε, ήρθε

η απόφαση της Περιφέρειας ότι πολύ σωστά δόθηκε αυτό το πράγμα και συνεχίζει.
Αν μας έρθει ένα έγγραφο που να λέει ότι είναι παράνομη, αυτό που δεν έχει γίνει
κατανοητό είναι ότι το μόνο χαρτί που υπάρχει είναι ότι ήταν παράνομη η απόφαση
του Δ.Σ και ότι πρέπει να το κάνουμε δημοπρασία, όλοι ξέρουν ανεβαίνοντας στην
Καστανιά ότι αυτό το λατομείο ήταν ανοιχτό και το δούλευε ο προηγούμενος, είχαμε
αποφασίσει εδώ μέσα, εισήγηση είχα κάνει ότι πρέπει να γίνει δημοπρασία.
Δελαβερίδης Είμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων. Έκανα μια ερώτηση και ο
κος Παυλίδης αντί να μου απαντήσει κάνει εισήγηση. Θα απαντήσετε πρώτα σ’
εμένα, στην ερώτηση που έκανα και μετά θα έρθει η ώρα να κάνετε και εισήγηση.
Παυλίδης: Αφενός είναι σε χώρο που είπαμε ότι δεν θα δίνονται λατομεία και
αφετέρου αρνείται και το τοπικό συμβούλιο Καστανιάς. Δώσαμε σ’ αυτούς που είχαν
καταθέσει ήδη περιβαλλοντικές μελέτες, απλώς ήρθαν αργότερα, κάποιοι είχανε
ξεκινήσει έρευνα και ήρθανε αργότερα. Για τον Μπακρυνιώτη ήρθε απόφαση από
την Περιφέρεια για να του δώσουμε, ότι πρέπει σε προγενέστερη αίτηση του 2005
έπρεπε ήδη να του το έχουμε δώσει, εμείς από την ημέρα που πήραμε απόφαση Δ.Σ.
δεν δώσαμε σε κανέναν νέο σ’ εκείνη την περιοχή, εκτός από αυτούς που είχανε
πάρει άδεια έρευνας και φέρανε περιβαλλοντικές μελέτες στη Νομαρχία
μεταγενέστερα. Δεν ψηφίσαμε κάτι άλλο.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, βλέπω ότι το θέμα έχει από το 2007,
αναβλήθηκε στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου και το φέρνετε μετά από σχεδόν δυο
χρόνια. Δεν ξέρω τι λέει το τοπικό συμβούλιο της Καστανιάς, εγώ ήμουν από αυτούς
που έλεγε ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων, αλλά
από τη στιγμή που δώσαμε άδεια για διενέργεια ερευνητικών εργασιών στον κ.
Μπακρυνιώτη, είτε είναι μέσα στις λατομικές ζώνες που καθορίσαμε, είτε έξω, δεν
ανέχομαι να ακούω από τον κ, Κωνσταντινίδη και οποιοδήποτε άλλο συμπολίτη ή
συνδημότη ή επιχειρηματία να έρχεται εδώ και να λέει «κύριοι εφαρμόζετε δυο μέτρα
και δυο σταθμά». Με αυτή την λογική και μόνο επειδή δώσαμε στον κ.
Μπακρυνιώτη, άσχετα από το πότε είχε κάνει την αίτηση, αν και του κ.
Κωνσταντινίδη παλιά πρέπει να είναι η αίτηση, για μένα πρέπει να δώσουμε και στον
κ. Κωνσταντινίδη την άδεια και λυπάμαι που για πρώτη φορά θα είμαι αντίθετος με
την εισήγηση του τοπικού συμβουλίου Καστανιάς.
Πρόεδρος: Κε Παυλίδη, στην απάντησή σας θα ήθελα λίγο να πείτε πότε έγινε
η αίτηση του κ. Μπακρυνιώτη σε σχέση με του κ. Κωνσταντινίδη.
Παυλίδης: Αν θυμάμαι καλά, η αίτηση του κ. Μπακρυνιώτη ήταν το 2005 ή
το 2006, ήταν δηλαδή πολύ πιο παλιά.
Πρόεδρος: Του κ. Κωνσταντινίδη;
Παυλίδης: Του κ. Κωνσταντινίδη να σας ενημερώσω ότι η πρώτη αίτηση
απορρίφθηκε.
Πρόεδρος: Πότε έγινε η αίτηση του;
Παυλίδης Η αίτηση η οποία λέτε είχε απορριφθεί γιατί δεν είχε εφαρμόσει
κάποιες προθεσμίες.
Πρόεδρος: Θα ήθελα να ακούσω πότε κατατέθηκε.
Παυλίδης: Είναι νέα αίτηση. Απλώς αναβλήθηκε.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής ανάπτυξης και
του Τ.Σ. Καστανιάς;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου,
Γ. Κάκαρης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου για
γνωμοδότηση υπέρ της χορήγησης άδειας ερευνητικών εργασιών στον κ. Γ.
Κωνσταντινίδη;

Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Δ. Δάσκαλος, Π. Τσαπαρόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Ε.
Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-5-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Μ. Σουμελίδη.
2.- Την αριθ. 877/18-10-07 ανακοίνωση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας.
3.- Την αριθ, 11/2007 εισήγηση του Τ.Σ. Καστανιάς Δήμου Βέροιας.
4.- Την από 22-10-2008 εισήγηση της επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ.
5.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 192 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 3 του
Π.Δ. 285/1979, των άρθρων 4, 5 & 10 του Ν. 669/1977 καθώς και αυτές της παρ. 6
του άρθρου 21 του Ν. 2115/1993.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Αποδέχεται την αριθ. 11/2007 εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς
Δήμου Βέροιας και γνωμοδοτεί κατά της χορήγησης άδειας ερευνητικών εργασιών
εντοπισμού εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος μαρμάρου στον Γ Κωνσταντινίδη σε
δημοτική έκταση εμβαδού 74.573,25τ.μ. στη θέση «Καστρί» του Τοπικού
Διαμερίσματος Καστανιάς Δήμου Βέροιας, διότι:
1.- Η έκταση είναι εμφανής από τον εθνικό δρόμο Βέροιας – Κοζάνης αφού
βρίσκεται ακριβώς απέναντι από αυτόν.
2.- Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ήδη σήμερα σε λειτουργία τέσσερα (4)
λατομεία μαρμάρων, καθώς και εγκαταλελειμμένα πρώην λατομεία μαρμάρων και
πολλές λατομικές εκτάσεις για τις οποίες χορηγήθηκε στο παρελθόν άδεια
ερευνητικών εργασιών σε ενδιαφερόμενους, χωρίς να γίνει αποκατάσταση του
περιβάλλοντος από κανένα, παρά τις σχετικές μελέτες, με συνέπεια η περιοχή που
ήταν κάποτε ιδιαίτερου φυσικού κάλλους να μοιάζει σήμερα με σεληνιακό τοπίο.
3.- Για λατομική έκταση παρόμοιου εμβαδού και ευρισκόμενη στην ίδια τοποθεσία
με απόκλιση λίγων μέτρων, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ημαθίας απαντώντας
σε αίτηση του προαναφερόμενου Κωνσταντινίδη Γεωργίου, γνωμοδότησε αρνητικά
με το αριθ. Δ13β3703/9-11-2005 έγγραφό του, για τους λόγους που αναφέρονται σ
αυτό.
4.- Υπάρχει έντονη διαμαρτυρία όλων των κατοίκων και των δύο οικισμών
(Καστανιάς και Μικρής Σάντας) του Τ. Δ. Καστανιάς για τη λειτουργία λατομείων
στην περιοχή.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 357 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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