ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 737/2010
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου
θέματος «Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής
λατομικής έκτασης στη θέση ‘Καστρί΄Τ.Δ. Καστανιάς στον Γ.
Μπακρυνιώτη».
Σήμερα 29 Νοεμβρίου 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 25-11-2010 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 ο αναπληρωτής Δημάρχου Ν.
Μαυροκεφαλίδης 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
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης
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Χ.
Σ.
Ι.
Ε.

Aπόντες
Τσιαμήτρος
Τρανίδης
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης

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. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 729/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 730/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Παπαστεργίου, Γ.
Κάκαρης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 738/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 739/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 741/2010 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 742/2010 απόφασης
προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 746/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 747/2010 απόφασης
αποχώρησε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Το θέμα εισάγεται επειδή στην τελευταία συνεδρίαση που συζητήθηκε δεν
προέκυψε η απαιτούμενη πλειοψηφία για την έκδοση απόφασης αλλά εν τω μεταξύ
προέκυψαν νέα δεδομένα. Με την αριθ. 74/2010 απόφαση της ειδικής επιτροπής του
άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) ακυρώθηκε η αριθ. 227/2010 απόφαση του
Δ.Σ., με την οποία είχε εγκριθεί η χορήγηση άδειας έναρξης ερευνητικών εργασιών
εντοπισμού μαρμάρου στον Γ. Μπακρυνιώτη στη δημοτική έκταση εμβαδού
78.000,19τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Καστρί» του δημοτικού δάσους του Τοπικού
Διαμερίσματος Καστανιάς Δήμου Βέροιας επειδή η παραπάνω έκταση δεν ήταν
ανεξερεύνητη λατομική έκταση αλλά λατομείο, το οποίο λειτούργησε αρχικά η
εταιρεία «ΜΑΡΚΒΕ Α.Ε.Β.Ε.» και στη συνέχεια η ίδια η προσφεύγουσα εταιρεία
«Λατομεία Καστανιάς Ε.Π.Ε.». Κατά την άποψή μου και σύμφωνα με την παραπάνω
απόφαση της ειδικής επιτροπής θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα, να μην εγκριθεί η
εκμίσθωση της εν λόγω έκτασης στον κ. Μπακρυνιώτη και να του ζητηθεί να
απομακρυνθεί από αυτήν. Συμφωνεί στο σώμα για το κατεπείγον και απρόβλεπτο του
θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Πρόεδρος: Εδώ έχουμε ένα καινούργιο δεδομένο συνάδελφοι, το οποίο
οφείλω να αναφέρω στο σώμα. Γνωστή είναι λοιπόν η όλη ιστορία, για να μην
επαναλαμβάνομαι, απλά θα αναφέρω 2-3 κομβικές ημερομηνίες για να τις
υπενθυμίσω στο σώμα. Το 2005 η αίτηση από τον κ. Μπακρυνιώτη για διερευνητικές
εργασίες, το 2008 απορρίπτεται η σχετική αίτηση για εκμίσθωση του λατομικού
χώρου, 28-2-2008 προσφυγή από τον κ. Μπακρυνιώτη η οποία δικαιώνεται. Ο κ.
Κωνσταντινίδης, ο θιγόμενος, πηγαίνει στην Επιτροπή, στη δεύτερη ειδική Επιτροπή
της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας η οποία αποφασίζει ότι, η έκταση για την οποία για
την οποία χορηγήθηκε η συναίνεση και η άδεια του Δ.Σ. για την διενέργεια
ερευνητικών εργασιών, δεν ήταν ανεξερεύνητη λατομική έκταση, αλλά λατομείο το
οποίο λειτούργησε αρχικά η εταιρεία ΜΑΡΚΒΕ και στη συνέχεια η ίδια η
προσφεύγουσα και επομένως μη νόμιμα χορηγήθηκε η συναίνεση και η άδεια για
έναρξη ερευνητικών εργασιών. Άρα λοιπόν έχουμε μια διαδρομή όπου ο κ.
Κωνσταντινίδης δικαιώνεται για την ιστορία αυτή, γιατί όπως αναγράφεται μέσα σ’
αυτό το απόσπασμα που έχω και που έλαβα εχθές αλλά και η Δασική υπηρεσία μιλάει
για προϋπάρχον λατομείο, κάτι που απαγορεύει διερευνητικές εργασίες.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Προτείνω να αναβληθεί το θέμα και να γνωμοδοτήσει ο
νομικός σύμβουλος εγγράφως κε πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου για
αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος προκειμένου να
γνωμοδοτήσει εγγράφως επ’ αυτού ο νομικός σύμβουλος του Δήμου μετά τα νέα
δεδομένα που προέκυψαν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Χ.
Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Π. Τσαπαρόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Γ. Ορφανίδης.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-11-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.

2.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/20065 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παραπάνω
θέματος ως αναφερόμενο σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης.
Β) Κατά Πλειοψηφία: Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 1ου
θέματος «Έγκριση ή μη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Φ.
Τσαντεκίδη» προκειμένου να γνωμοδοτήσει εγγράφως επ’ αυτού ο νομικός
σύμβουλος του Δήμου μετά τα νέα δεδομένα που προέκυψαν.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 737 / 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
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Κάκαρης
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-12-2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

