ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 534/2010
Περίληψη
Γνωμοδότηση Δ.Σ. υπέρ της Μ.Π.Ε. διεξαγωγής
ερευνητικών εργασιών σε δημοτικό λατομικό χώρο στο
Τ.Δ. Καστανιάς από τον Σ. Ταγγίδη.
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
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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 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-6-10 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Μιχαήλ Σουμελίδη, που έχει ως εξής:
Από το Νομαρχιακό Συμβούλιο ανακοινώθηκε ότι κατατέθηκε Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : <<Διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε
Δημοτικό λατομικό χώρο μαρμάρου, εμβαδού 48.517,00 m2, στην θέση «Μάρμαρα»
του Δ.Δ. Καστανιάς του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας>> με φορέα του έργου τον κ.
Ταγγίδη Ι. Σταύρο.
Ο λατομικός χώρος βρίσκεται εντός των ορίων του Δημοτικού δάσους
Καστανιάς και η κατατεθείσα Μελέτη αφορά διενέργεια Ερευνητικών Εργασιών,
προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ποσότητα και το είδος του απολήψιμου μαρμάρου
που υπάρχει στον εν λόγω λατομικό χώρο.
Οι προβλεπόμενες επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον θα είναι ελάχιστες,
αφού πρόκειται για Έρευνα και όχι Εκμετάλλευση μαρμάρου.
Το Τοπικό Συμβούλιο Καστανιάς, με την αρ. 4/2010 Απόφασή του,
γνωμοδοτεί για την μη έγκριση της Μ.Π.Ε. Κατόπιν αυτών
παρακαλείται
το Δημοτικό Συμβούλιο να διατυπώσει τις απόψεις του επί της Μ.Π.Ε. του έργου:
<<Διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε Δημοτικό λατομικό χώρο μαρμάρου,
εμβαδού 48.517,00 m2, στην θέση «Μάρμαρα» του Δ.Δ. Καστανιάς του Δήμου
Βέροιας Ν. Ημαθίας>> με φορέα του έργου τον κ. Ταγγίδη Ι. Σταύρο.
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 υπέρ της κατατεθείσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, από τον
Ταγγίδη Ι. Σταύρο για διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε Δημοτικό Λατομικό χώρο
μαρμάρου, εμβαδού 48.517,00 τ.μ., στη θέση «Μάρμαρα» του Δ.Δ. Καστανιάς του
Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος : Εδώ είναι θετική η εισήγηση και ήθελα να ρωτήσω φυσικά εγώ,
δεν επηρεάζονται η κτηνοτροφία και τα λοιπά όπως πριν, στο προηγούμενο θέμα;
Παυλίδης : Αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας απόφασης που είχαμε πάρει
παλαιότερα και είχε χάσει ο εν λόγω κύριος την ημερομηνία και γι’ αυτό
επαναφέρεται. Η ίδια απόφαση είναι από τότε, απλά είχε χάσει την προθεσμία των
χαρτιών του και ξαναέρχεται. Αν θέλουμε να μιλήσουμε επί της ουσίας να
μιλήσουμε, αλλά εδώ μιλάμε για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σ’
εκείνη την περιοχή και με τα όρια που επιθυμεί. Θεώρησε η επιτροπή ότι δεν
διαταράσσεται.
Πρόεδρος : Η αλήθεια είναι κε Παυλίδη, ότι όσοι έχουν χάσει την
ημερομηνία, είναι καταδικαστική η απόφαση και αμετάκλητη.
Παυλίδης : Αν μέμφεστε κάτι κε πρόεδρε μπορείτε να το πείτε ευθέως και να
έρθετε κάτω και να το συζητήσουμε.
Πρόεδρος : Όχι κε Παυλίδη, είναι ένα ερώτημα αυτό.
Παυλίδης : Εφόσον έχετε τέτοια ερωτήματα και τα υποβάλετε εδώ τώρα έστω
και αργά μπορώ να σας απαντήσω λοιπόν. Η επιτροπή είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά,
εδώ μέσα κάποιοι ψήφισαν θετικά για να ξανάρθει, δεν ψήφισε η επιτροπή, η
επιτροπή είχε ψηφίσει αρνητικά και αυτό το ερώτημα τώρα το υποβάλετε, ενώ είχε
ψηφίσει το Δ.Σ σε πρώτη φάση αρνητικά και όποιος θέλει να πάρει την παλιά

απόφαση να δει ποιοι ψήφισαν αρνητικά, θα διαπιστώσει ποιοι είχανε τοποθετηθεί
την πρώτη φορά αρνητικά και ποιοι τη δεύτερη θετικά.
Πρόεδρος : Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος : Συμφωνούμε κε πρόεδρε στο να δοθεί η άδεια. Εμείς είχαμε
και στο προηγούμενο την ίδια πολιτική και σ’ αυτό. Εσείς βλέπω ότι είχατε δύο
μέτρα δύο σταθμά.
Πρόεδρος : Ψηφίζουμε συνάδελφοι.
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. 510/14-6-2010 ανακοίνωση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας.
3.- Την αριθ. 4/2010 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς.
4.- Την από 1-7-2010 απόφαση της επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Τη μη αποδοχή της αριθ. 4/2010 απόφασης-εισήγησης του Τ.Σ. Καστανιάς
και γνωμοδοτεί υπέρ της κατατεθείσας στο Ν.Σ. Ημαθίας Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών σε δημοτικό λατομικό
χώρο, εμβαδού 48.517,00τ.μ. στη θέση «Μάρμαρα» του Τοπικού Διαμερίσματος
Καστανιάς Δήμου Βέροιας από τον Σταύρο Ταγγίδη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 534 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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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 5-8-2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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Β.
Ι.
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ορφανίδης

