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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την δεκάτη εβδόµη (17η) Ιουνίου 2015 και ώρα
12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 6/2015 πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Βορδός Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.

2.Σαράντη Μαρία
3.Σιδέρης Νικόλαος
4. Φυλαχτός Χρήστος
5. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
6.Πάνος Ιωακείµ
7. Χριστιανού Αγγελική

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Αριθµός θέµατος:1ο

«Γνωµοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για την εκµετάλλευση λατοµείου αδρανών
υλικών (ειδικών χρήσεων) 131,492στρ. εντός του
χώρου του ∆ηµόσιου Μεταλλείου Βάβδου, στο
∆.∆.Βάβδου,
∆.Ε.Ανθεµούντα,
∆.Πολυγύρου
Π.Ε.Χαλκιδικής ΠΚΜ» (υποκατηγορία Α2, οµάδα SH
εξορυκτικές δραστηριότητες – µε α/α 04)

Αριθµός Απόφασης:99

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος,
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι θα πρέπει, στο πλαίσιο
της ∆ηµόσια ∆ιαβούλευσης, να εκφράσουµε την άποψή µας για την «Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκµετάλλευση λατοµείου αδρανών υλικών
(ειδικών χρήσεων) 131,492 στρ. εντός του χώρου του ∆ηµόσιου Μεταλλείου Βάβδου,
στο ∆.∆.Βάβδου, ∆.Ε.Ανθεµούντα,
∆.Πολυγύρου,
Π.Ε.Χαλκιδικής ΠΚΜ
(υποκατηγορία Α2, οµάδα SH εξορυκτικές δραστηριότητες-µε α/α 04), και τόνισε
αναφερόµενος στην οµόφωνη απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Βάβδου, ότι θα
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πρέπει να εισηγηθεί η Επιτροπή προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πολυγύρου, να
γνωµοδοτήσει θετικά, δεδοµένου ότι δηµιουργούνται σε µια δύσκολη οικονοµική
συγκυρία νέες θέσεις εργασίας, θα εισπράττει ο ∆ήµος το αναλογικό τέλος 5% από
την µισθώτρια Εταιρεία και από την µελέτη της προτεινόµενης να εγκριθεί ΜΠΕ,
φαίνεται κατ’ αρχήν ότι τηρούνται όλα όσα προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές
οδηγίες και του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου.
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και έλαβε το µέλος το µέλος της επιτροπής
Ιωακείµ Πάνου, ο οποίος τόνισε ότι θα πρέπει να εισηγηθεί η επιτροπή προς το
∆ηµοτικό Συµβούλιο να γνωµοδοτήσει αρνητικά για τους παρακάτω λόγους.
1) Γιατί η δηµοπρασία για την εκµίσθωση του προτεινόµενου χώρου, έγινε πριν
από 10 χρόνια (2005) και κατά το τρέχον χρονικό διάστηµα έχουν αλλάξει παντελώς
οι µισθωτικές συνθήκες και οι τιµές των υλικών, αλλά το κυριότερο λειτουργεί ήδη
από το 2009 σε µικρή απόσταση και στην ίδια δηµοτική κοινότητα Ανθεµούντα, άλλο
λατοµείο αδρανών υλικών που εκµεταλλεύεται η εταιρία ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ Α.Ε. και τα οποία ήδη επηρεάζουν και επιβαρύνουν σε µεγάλο βαθµό
το περιβάλλον, είναι δε βέβαιο ότι αν λειτουργήσει και δεύτερο λατοµείο στην ίδια
δηµοτική ενότητα, το περιβάλλον θα επηρεασθεί σωρευτικά και δυσµενέστατα µε
απρόβλεπτες από τώρα συνέπειες.
2)
Η περιοχή του Βάβδου, ενόψει και του οδικού δικτύου Θέρµης – Γαλάτιστας
που ήδη βελτιώνεται σε µεγάλο βαθµό, έχει τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού
οικισµού, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη του
αγροτουρισµού και αναµένεται µε την προαναφερθείσα βελτίωση του οδικού δικτύου
να αναπτυχθεί ως χώρος πρώτης κατοικίας αλλά και δεύτερης κατοικίας, µια και έχει
εξαιρετικές κλιµατολογικές συνθήκες και γειτνιάζει ουσιαστικά µε ένα µεγάλο αστικό
κέντρο (Θεσσαλονίκη).
3)
Με την λειτουργία του υφιστάµενου ήδη λατοµείου στην περιοχή της
∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµούντα από την εταιρία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ Α.Ε.
καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της περιοχής και των έργων που εκτελούνται όπως
και αυτών που πρόκειται να εκτελεσθούν, δεδοµένου ότι λειτουργεί και
εκµεταλλεύεται για 20 χρόνια που µπορούν να παραταθούν για άλλες δύο (2)
πενταετίες, έκταση 153,06 στρεµµάτων στην λατοµική περιοχή Γαλάτιστας
«Προφήτης Ηλίας» για την παραγωγή και εµπορία αδρανών υλικών. Τέλος
Θεωρώ ότι θα πρέπει τόσο η συγκεκριµένη περιοχή, όσο και εν γένει οι
4)
περιοχές των εγκαταλελειµµένων µεταλλείων Βάβδου, µε πρόταση και σχετική
µελέτη του ∆ήµου να αποκατασταθούν µε χρηµατοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ, όπως
έγινε και στην περιοχή της Κοζάνης και να αποδοθεί ο χώρος στην Τοπική Κοινωνία.
Η Επιτροπή µετά τα παραπάνω, τον διάλογο που αναπτύχθηκε και αφού έλαβε υπόψη
της το από 6/5/2015 και µε αριθ. Πρωτ. 205742 (423) έγγραφο της ∆ιοίκησης
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την γνωµοδότηση του ∆ήµου σε σχέση µε
την Μ.Π.Ε. για την εκµετάλλευση λατοµείου αδρανών υλικών σε έκταση 131,492
στρ. την προτεινόµενη Μ.Π.Ε., την µε αριθ. 4/2015 θετική και οµόφωνη απόφαση
του Τοπικού Συµβουλίου Βάβδου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1)
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πολυγύρου να γνωµοδοτήσει
αρνητικά για την κρινόµενη Μ.Π.Ε. και ειδικότερα για την εκµίσθωση δηµόσιας
έκτασης 131.492 στρεµµάτων στην περιοχή Βάβδου, αποδεχόµενη λέξη προς λέξη τα
όσα εισηγήθηκε το µέλος της επιτροπής Ιωακείµ Πάνου, τα οποία αποτελούν και
αντικείµενο της απόφασης αυτής ως αιτιολογία.
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2)
Στην απόφαση αυτή µειοψήφησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αστέριος
Ζωγράφος, για όλους τους αναφερόµενους στην εισήγησή του λόγους.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 17η Ιουνίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

