ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 533/2010
Περίληψη
Γνωμοδότηση Δ.Σ. κατά της Μ.Π.Ε. του έργου
«Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου σε δημόσια έκταση
εμβαδού 35.133,29τ.μ. στη θέση ‘Καστρί’ Δ.Δ. καστανιάς
της εταιρείας ‘Μάρμαρα Βέροιας Α.Ε.’».
Σήμερα 19 Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-7-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γ. Ορφανίδης

Ν.
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Ι.

Aπόντες
Μωυσιάδης
Συμεωνίδης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
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
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ.501/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 502/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 504/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 515/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
6) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ, 517/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 533/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 535/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-6-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Μιχαήλ Σουμελίδη, που έχει ως εξής:
Από το Νομαρχιακό Συμβούλιο ανακοινώθηκε ότι κατατέθηκε Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου σε
δημόσια έκταση, εμβαδού 35.133,29Μ2 στη θέση «Καστρί» Δ.Δ. Καστανιάς της
εταιρείας «Μάρμαρα Βέροιας Α.Ε.».
Η εν λόγω έκταση εφάπτεται εν ενεργεία λατομείου της ίδιας εταιρείας.
Σκοπός εκεμετάλλευσης του λατομικού χώρου είναι η παραγωγή χρήσιμων
ογκομαρμάρων και στείρων-υλικών θραυσμού (σπαστήρα).
Η έκταση είναι ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, αλλά διαχειρίζεται ως
σήμερα ως Δημοτικό Δάσος (Καστανιάς-Σάντας).
Επομένως η δημιουργία ενός επιπλέον λατομείου, στην σειρά των ήδη
υπαρχόντων διαταράσσει την απρόσκοπτη διαχείρηση του δάσους (συμφερόντων
Δήμου), την κτηνοτροφία της περιοχής, αλλά και τα σημαντικότατα αποθέματα νερού
της περιοχής (πηγές Λευκόπετρας κλπ.).
Η αλήθεια είναι ότι τα ενεργά λατομεία της περιοχής είναι ήδη πολλά (σε
βάρος του δάσους και της Φυσικής διαχείρισης) και κανένα λατομείο, έως σήμερα,
δεν έχει αποκατασταθεί, έστω και μερικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο Καστανιάς, με την αρ. 3/2010 απόφασή του,
γνωμοδοτεί για την μη έγκριση της Μ.Π.Ε., για τους λόγους που πιο πάνω
αναφέρθηκαν. Κατόπιν αυτών παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να διατυπώσει
τις απόψεις του επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου σε
δημόσια έκταση, εμβαδού 35.133,29 m2 στη θέση «Καστρί» Δ.Δ.Καστανιάς της
εταιρείας «Μάρμαρα Βέροιας Α.Ε.»».
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 3/2010
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς, με την οποία αυτό εισηγείται τη μη
έγκριση της παραπάνω Μ.Π.Ε. για τους παρακάτω λόγους:
α) Από το έτος 2007 το Τ.Σ. Καστανιάς δεν συμφωνεί με τη λειτουργία άλλου
λατομείου στο βουνό «Αράπης» (περιοχές ΚΑΣΤΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΑΡΑΠΗΣ) έπειτα
από ομόφωνη βούληση των μορφωτικών συλλόγων Καστανιάς και Μικρής Σάντας
αλλά και όλων των κατοίκων των δύο οικισμών. Για τον λόγο αυτό απάντησε
αρνητικά σε κάθε νέα αίτηση ενδιαφερόμενου στην περιοχή αυτή, που είναι ιδιαίτερα
επιβαρυμένη από τα εν ισχύ λατομεία και που από ιδιαίτερου φυσικού κάλλους έχει
μετατραπεί σε σεληνιακό τοπίο.
β) Με την αριθ. 4/2008 απόφασή του το Τ.Σ. Καστανιάς, έπειτα από σχετικό έγγραφο
του Δήμου, για τη διατύπωση προτάσεων καθορισμού λατομικών ζωνών, ομόφωνα
αποφάσισε να μην χαρακτηρισθεί λατομική ζώνη στην περιοχή των αγροκτημάτων
Καστανιάς και Μικρής Σάντας για να μην καταστραφεί άλλο η περιοχή, χωρίς να
υπάρχει σημαντικό έσοδο για τον Δήμο.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 1-7-2010
εισήγηση της επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ., με την οποία αυτή κατά πλειοψηφία
γνωμοδοτεί κατά της κατατεθείσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
παραπάνω έργου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Το λατομείο είναι σε δημόσιο χώρο αλλά το τοπικό συμβούλιο
Καστανιάς, όπως και η επιτροπή Ανάπτυξης εισηγούνται κατά της Μ.Π.Ε. Οι λόγοι
αναφέρονται και είναι η δημιουργία ενός επιπλέον λατομείου σε μια σειρά ήδη
υπαρχόντων. Δεν είναι ανεβαίνοντας αριστερά αλλά η άλλη πλευρά που δημιουργεί
προβλήματα και στη Σάντα, που όλα τα νερά της Βέροιας περνάνε από εκεί κ.τ.λ. Στα

παλιά λατομεία δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση της περιοχής, ως εκ τούτου δεν
θέλουμε να δώσουμε καμία άδεια σε κανένα άλλο λατομείο σ’ εκείνη την περιοχή.
Φυσικά αυτό θα πάει στο νομαρχιακό συμβούλιο και αυτό θα κρίνει, αλλά η θέση της
επιτροπής είναι αρνητική γι’ αυτούς τους λόγους.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις; Όχι. Ορίστε τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, το είπα και άλλη φορά, εμείς γνωμοδοτούμε για
τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δυστυχώς, από τον εισηγητή του θέματος
αλλά και από το εισηγητικό σημείωμα και από την εισήγηση της επιτροπής
ανάπτυξης, δεν προκύπτουν οι λόγοι της απόρριψης της μελέτης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν είναι δικαιολογία το ότι δεν θέλουμε να γίνει
εκεί λατομείο λόγω της ύπαρξης πολλών λατομείων στην περιοχή. Επί της μελέτης,
ποιες είναι οι παρατηρήσεις που έχουμε; Θα έπρεπε να αναφέρονται. Εάν δεν έχουμε
τους λόγους αυτούς, τι απόφαση να πάρουμε; Επειδή λέει το συμβούλιο της
Καστανιάς να μην γίνει άλλο λατομείο στα διοικητικά όρια του Δήμου; Είναι
αιτιολογία αυτή; Λέμε τη γνώμη μας για τη μελέτη. Ή είμαστε θετικοί ή είμαστε
αρνητικοί. Όταν ακούσουμε τους λόγους, να αποφασίσουμε.
Χατζηαθανασίου: Δεν έχω πολλά να πω κε πρόεδρε, μόνο το ότι γυρίζοντας
το μάτι σου σ’ αυτό το βουνό πίσω βλέπεις πραγματικά μια θλιβερή εικόνα, να
χάσκουν οι πληγές σ’ αυτό το βουνό, χωρίς να έχει αποκατασταθεί τίποτα απολύτως.
Μ’ αυτό και μόνο, μ’ αυτή και μόνο την παρατήρηση θα ‘λεγα ότι δεν αντέχει άλλο
αυτή η περιοχή να προστεθεί ένα ακόμα λατομείο, γι’ αυτό λοιπόν λέω ότι είναι
σωστή η απόφαση και της επιτροπής αλλά και του τοπικού συμβουλίου.
Παυλίδης: Στο εισηγητικό της επιτροπής προς το Δ.Σ, αναφέρονται οι λόγοι
που είναι οι εξής: α) στη σειρά των ήδη υπαρχόντων εφόσον προστεθεί και αυτό
διαταράσσει την απρόσκοπτη διαχείριση του δάσους, που είναι συμφερόντων του
Δήμου, β) επηρεάζει την κτηνοτροφία της περιοχής επειδή όλη αυτή η σκόνη ξέρουμε
ότι δημιουργεί προβλήματα, γ) επηρεάζει τα σημαντικότατα αποθέματα νερού της
περιοχής, όπως είναι οι πηγές Λευκόπετρας διότι η εξόρυξη δημιουργεί τέτοια
προβλήματα. Υπάρχουν και πλείστοι άλλοι λόγοι οι οποίοι έχουν αναφερθεί.
Πρόεδρος Δευτερομιλίες.
Σκουμπόπουλος: Αυτοί δεν είναι λόγοι που αφορούν τη μελέτη των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εν πάση περιπτώσει εμείς κε πρόεδρε συμφωνούμε να
δοθεί η άδεια για την ανάπτυξη της περιοχής.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου
Καστανιάς και την εισήγηση της επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ.;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου για
γνωμοδότηση υπέρ της Μ.Π.Ε.;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 3 σύμβουλοι:
Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Σακαλής.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-6-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Μ. Σουμελίδη.
2.- Την αριθ. 501/1-6-2010 ανακοίνωση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας.
3.- Την αριθ. 3/2010 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς.
4.- Την από 1-7-2010 απόφαση της επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ.
5.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Την αποδοχή της αριθ. 3/2010 απόφασης-εισήγησης του Τ.Σ. Καστανιάς και
γνωμοδοτεί κατά της κατατεθείσας στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημαθίας Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου
μαρμάρου σε δημόσια έκταση εμβαδού 35.133,29τ.μ. στη θέση ‘Καστρί’ Δ.Δ.
καστανιάς της εταιρείας ‘Μάρμαρα Βέροιας Α.Ε.’» για τους λόγους που αναφέρονται
στην παραπάνω απόφαση του Τ.Σ. Καστανιάς και στη συζήτηση της παρούσας
απόφασης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 533 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-8-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ορφανίδης

