ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 227/2010
Περίληψη
Έγκριση χορήγησης άδειας έναρξης ερευνητικών
εργασιών εντοπισμού μαρμάρου στον Γ. Μπακρυνιώτη.
Σήμερα 30 Μαρτίου 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 26-3-2010 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης
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Α.
Ι.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τσιάρας
Παπαστεργίου
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 προσήλθαν οι κ.κ.
Μ. Τρανίδης, Κ. Συμεωνίδης, Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε ο κ. Σ.
Μηλιόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ.
Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι
κ.κ. Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης,
Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου, Ε. Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 223/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβεερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι
κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 224/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σακαλής.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 233/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.
Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 234/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 235/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 236/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.
Παυλίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Τσιαμήτρος.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 238/2010 απόφασης αποχώρησε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 239/2010 απόφασης προσήλθε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 241/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π.
Παυλίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Τσιαμήτρος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Μιχαήλ Σουμελίδη, που έχει ως εξής:
Με την αριθ. 375/2008 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας,
συναινούσε υπέρ της χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών για
εντοπισμό μαρμάρου σε δημοτική έκταση εμβαδού 78.000,19 τ.μ. στη θέση «Καστρί»
δημοτικού δάσους Καστανιάς, για λογαριασμό του κ. Μπακρυνιώτη Γεωργίου.
Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε Περιβαλλοντική Μελέτη, η οποία
εγκρίθηκε με την αρ. 10714 π-ε / 22-1-2010 Απόφαση Γεν.Γραμ.Περιφέρειας και
αίτηση για άδεια επέμβασης διενέργειας ερευνητικών εργασιών, η οποία εγκρίθηκε
με την αρ. 1792/15-3-2010 Απόφαση Γεν.Γραμ. Περιφέρειας.
Κατόπιν αυτών παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την
έναρξη διενέργειας ερευνητικών εργασιών, σε χώρο 78.000,19 τ.μ. στη θέση
«Καστρί» δημοτικού δάσους Καστανιάς, όπως καθορίζεται στο επισυναπτόμενο
τοπογραφικό διάγραμμα, για λογαριασμό του κ. Μπακρυνιώτη Γεωργίου.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 26-3-2010 εισήγηση της
επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ., με την οποία αυτή ομόφωνα εισηγείται την έγκριση
έναρξης διενέργειας ερευνητικών εργασιών εντοπισμού μαρμάρου στον παραπάνω
χώρο από τον Γεώργιο Μπακρυνιώτη, εφόσον:
1) Οι παραπάνω ερευνητικές εργασίες περατωθούν εντός ενός (1) έτους από την
έκδοση και τη σχετική κοινοποίηση με απόδειξη, της απόφασης του Δ.Σ. Μετά την
πάροδο του ενός έτους, ο χώρος αποδεσμεύεται ή καταβάλλεται ανάλογο μίσθωμα.
2) Σε περίπτωση που απαιτηθεί παράταση των ερευνητικών εργασιών (μέχρι ενός ‘1’
έτους), θα πρέπει να υποβληθεί από τον δικαιούχο το σχετικό αίτημα στην
Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας πριν την πάροδο της παραπάνω
οριζόμενης προθεσμίας.
3) Κατά τη διάρκεια της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας των ερευνητικών
εργασιών ή το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την πάροδο αυτής, εφόσον ο
παραπάνω επιθυμεί τη μίσθωση της εν λόγω έκτασης, υποχρεούται να υποβάλλει
στον Δήμο Βέροιας σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα για τη χορήγηση Άδειας
Εκμετάλλευσης δικαιολογητικά. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής, ο
δικαιούχος στερείται κάθε δικαιώματος που απορρέει από την απόφαση του Δ.Σ.
4) Το αντικείμενο των ερευνητικών εργασιών θα αναφέρεται σε γεωτρήσεις,
γεωλογικές και κοιτασματολογικές έρευνες και ανασκαφές.
5) Η έναρξη των παραπάνω εργασιών δεν είναι δυνατή πριν τη γνωστοποίησή της
από τον δικαιούχο στις εξής υπηρεσίες: Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας,
ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων και Δασαρχείο Βέροιας.
6) Κατά τη διάρκεια της έρευνας η απόληψη των ογκομαρμάρων δεν επιτρέπεται να
υπερβεί τα 10 κυβικά μέτρα.
7) Σε περίπτωση τυχόν εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο
δικαιούχος υποχρεούται να διακόψει αμέσως τις εργασίες του και να ειδοποιήσει
έγκαιρα τις αρμόδιες υπηρεσίες.
8) Μετά τη λήξη των ερευνητικών εργασιών, ο δικαιούχος υποχρεούται στην
αποκατάσταση του λατομικού χώρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης και τις υποδείξεις του Δασαρχείου Βέροιας.
Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κοινοποιηθεί στις
αρμόδιες υπηρεσίες που γνωμοδότησαν για τη χορήγηση συναίνεσης των παραπάνω
ερευνητικών εργασιών.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει τους όρους που έθεσε η
επιτροπή; Τους αποδέχεται;
Μπακρυνιώτης: Τους γνωρίζω και τους αποδέχομαι.

Παυλίδης: Αυτούς τους όρους τους βάζουμε σε όλους. Εδώ προσθέσαμε
ακόμη έναν όρο, την υποχρέωση καταβολής μισθώματος εφόσον παραμείνει πάνω
από 1 έτος.
Σκουμπόπουλος: Αυτοί οι όροι δεν μπήκαν σε καμία άλλη άδεια αλλά αν τους
γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος και τους αποδέχεται, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Τσιαμήτρου: Κάποτε πρέπει να ξεκινήσουμε να βάζουμε τους όρους αυτούς
και να ελέγχουμε αν τηρούνται.
Παυλίδης: Έχουν μπει οι όροι αυτοί και άλλες φορές. Υπάρχει σχετική
απόφαση του 2004.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Μ. Σουμελίδη.
2.- Την από 22-3-2010 αίτηση του Γεωργίου Μπακρυνιώτη.
3.- Την αριθ. 10714π-ε/22-1-2010 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε
η Μ.Π.Ε. για τη διενέργειας ερευνητικών εργασιών από τον Γ.Μπακρυνιώτη στην εν
λόγω περιοχή.
4.- Την αριθ. 1792/15-3-2010 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η
άδεια επέμβασης διενέργειας ερευνητικών εργασιών στον Γ. Μπακρυνιώτη.
5.- Την από 26-3-2010 εισήγηση της επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ.
6.- 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 Ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας έναρξης της διενέργειας ερευνητικών εργασιών
εντοπισμού μαρμάρου στον Γεώργιο Μπακρυνιώτη, στη δημοτική έκταση εμβαδού
78.000,19τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Καστρί» του δημοτικού δάσους του Τοπικού
Διαμερίσματος Καστανιάς Δήμου Βέροιας, όπως αυτή φαίνεται στο τοπογραφικό
διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Δημήτριο Γκαρανάτσιο, αγρονόμο τοπογράφο
μηχανικό, θεωρήθηκε από το Δασαρχείο Βέροιας και συνοδεύει την απόφαση αυτή,
εφόσον:
1) Οι ερευνητικές εργασίες περατωθούν εντός ενός (1) έτους από την έκδοση
και τη σχετική κοινοποίηση με απόδειξη, της παρούσας απόφασης. Μετά την πάροδο
του ενός έτους, ο χώρος αποδεσμεύεται ή καταβάλλεται ανάλογο μίσθωμα.
2) Σε περίπτωση που απαιτηθεί παράταση των ερευνητικών εργασιών (μέχρι 1
έτους), θα πρέπει να υποβληθεί από τον δικαιούχο το σχετικό αίτημα στην
Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας πριν την πάροδο της παραπάνω
οριζόμενης προθεσμίας.
3) Κατά τη διάρκεια της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας των ερευνητικών
εργασιών ή το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την πάροδο αυτής, εφόσον ο
δικαιούχος επιθυμεί τη μίσθωση της εν λόγω έκτασης, υποχρεούται να υποβάλλει
στον Δήμο Βέροιας σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα, για τη χορήγηση Άδειας
Εκμετάλλευσης, δικαιολογητικά. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής, ο
δικαιούχος στερείται κάθε δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα απόφαση.
4) Το αντικείμενο των ερευνητικών εργασιών θα αναφέρεται σε γεωτρήσεις,
γεωλογικές και κοιτασματολογικές έρευνες και ανασκαφές.
5) Η έναρξη των παραπάνω εργασιών δεν είναι δυνατή πριν τη γνωστοποίησή
της από τον δικαιούχο στις εξής υπηρεσίες: Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας
Ελλάδας, ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Δασαρχείο Βέροιας.
6) Κατά τη διάρκεια της έρευνας η απόληψη των ογκομαρμάρων δεν
επιτρέπεται να υπερβεί τα 10 κυβικά μέτρα.
7) Σε περίπτωση τυχόν εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της
έρευνας, ο δικαιούχος υποχρεούται να διακόψει αμέσως τις εργασίες του και να
ειδοποιήσει έγκαιρα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

8) Μετά τη λήξη των ερευνητικών εργασιών, ο δικαιούχος υποχρεούται στην
αποκατάσταση του λατομικού χώρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης και τις υποδείξεις του Δασαρχείου Βέροιας.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Βέροιας (Τμήμα Πρασίνου) στις αρμόδιες υπηρεσίες που γνωμοδότησαν για τη
χορήγηση συναίνεσης των παραπάνω ερευνητικών εργασιών.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 227 / 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

Μ.
Δ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8-4-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

