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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.4/27-3-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 88

Περίληψη
Έγκριση της αριθμ.9/2018 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την
«Εισηγητική έκθεση για τη μη χορήγηση συναίνεσης
ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου
94.979,84 τ.μ. στην θέση «Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών
του Δήμου Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την 9426/23-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε
στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει
αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 37
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
20) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
2) Αγκόρτσας Απόστολος
21) Μποζ Ραμαδάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
22) Μυλωνάς Γεώργιος
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
23) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Γουναρίδης Στυλιανός
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
6) Δημούδη Χρυσούλα
25) Πυρνάρη Ειρήνη
7) Ηλιάδης Θωμάς
26) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
27) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
28) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
29) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
30) Τσαρεκτσή Τζενάν
12) Κιρατζή Ερκάν
31) Τσεγγελίδης Ιωάννης
13) Κολλάρος Γεώργιος
32) Τσέπελης Εμμανουήλ
14) Κυριακίδης Αλέξανδρος
33) Τσιακίρογλου Σωτήριος
15) Λομβαρδέας Μιχαήλ
34) Φανουράκης Εμμανουήλ
16) Λύρατζης Πασχάλης
35) Χαριτωνίδου Ειρήνη
17) Μιχαλοπούλου Αλίκη
36) Χασάν Ογλού Φερτούν
18) Μούρκας Χρήστος
37) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
19) Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γκιρτζίκη Αλεξία
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
4) Χασάν Ογλού Ορχάν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, η εκπρόσωπος της
τοπικής κοινότητας Κομνηνών Κυριακή Τοποζίδου και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Καρυοφύτου
Διαμαντής Σερεφιάς
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση:
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, Απόστολος
Αγκόρτσας, Στυλιανός Γουναρίδης, Αλίκη Μιχαλοπούλου, Σουά Μπεκήρ Ογλού, Μπογιάρ Αχμέτ
Σελαϊντήν, Γεώργιος Μυλωνάς, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Εμμανουήλ
Τσέπελης, Σωτήριος Τσιακίρογλου μετά την ψήφιση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι
δημοτικοί σύμβουλοι Δημούδη Χρυσούλα και Πυρνάρη Ειρήνη κατά τη συζήτηση του 18ου θέματος
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.7947/7-3-2018
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:
« ΣΧΕΤ :α) Η αριθ.9/26-02-2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη
απόφασης για την «Μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου
94.979,84 τ.μ. στην θέση «Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης»».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.9/26-2-2018 απόφαση της ΕΠΖ σύμφωνα
με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Α. Τη μη χορήγηση συναίνεσης για την εκτέλεση
ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου στις περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Ξάνθης,
διότι οι ήδη υπάρχουσες μονάδες έχουν προκαλέσει μεγάλης έκτασης καταστροφές. Αιτήσεις θα πρέπει να
εξεταστούν στο μέλλον, εφόσον αποκατασταθούν οι αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί στο περιβάλλον από
τους ήδη δραστηριοποιούντες στους λατομικούς χώρους. Β. Τη μη χορήγηση συναίνεσης για την εκτέλεση
ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου 94.979,84 τ.μ. στην θέση «Μαυρόρεμα» του
Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης, αίτημα της κα Σκαρή Ελισάβετ, για τους εξής λόγους: 1. Τις
προαναφερόμενες αναφορές της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δήμου Ξάνθης, με τα συνημμένα απαραίτητα
δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τις οποίες ζητούν άδειες για εκτέλεση
ερευνητικών εργασιών λατομικών εκτάσεων μαρμάρων, στην περιοχή της Τ.Κ. Κομνηνών. 2. Τον τρόπο
λειτουργίας σήμερα των λατομείων μαρμάρου που ήδη λειτουργούν στην εν λόγω περιοχή, που κατά την
γνώμη μου δεν τηρούν τους περιβαλλοντολογικούς όρους και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Επιπλέον
δημιουργούν θορύβους αφού οι «εκρήξεις» πλέον ακούγονται σε όλο τον οικισμό Κομνηνών. 3. Το γεγονός
πως η λειτουργία λατομείων αντίκειται στον μέχρι σήμερα σχεδιασμό ανάπτυξης του οικισμού Κομνηνών, που
επένδυσε περισσότερο λόγω θέσης στον Τουρισμό αφού λειτουργεί ξενοδοχείο και άλλες αγροτουριστικές
εγκαταστάσεις για διαμονή επισκεπτών που επιθυμούν να δουν τα στενά του ποταμού Νέστου, τον
Μακεδονικό Τάφο, τα άγρια άλογα της περιοχής και γενικά μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 4.
Επειδή ο ορεινός όγκος της Τ.Κ. Κομνηνών έχει τοπογραφηθεί σχεδόν όλος για δημιουργία λατομείων
μαρμάρου και του γεγονότος ότι συνεχώς κατατίθενται νέες αιτήσεις, μειώνονται αναλόγως και οι βοσκότοποι
της περιοχής και αυτό θα έχει άμεσα επιπτώσεις στην κτηνοτροφία αφού οι βοσκότοποι είναι πλέον
συνδεμένοι με την πληρωμή των δικαιωμάτων της Ε.Ε. των κτηνοτρόφων. 5. Πιστεύουμε πως η λειτουργία
λατομείων μαρμάρου δεν θεωρείται «ανάπτυξη», αντιθέτως έχουμε παράδειγμα προς αποφυγήν αυτά που
συμβαίνουν στον ορεινό όγκο όμορου Δήμου όπου λειτουργούν τέτοιου είδους λατομεία, με τις σοβαρότατες
περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που έχουν μετατρέψει το φυσικό περιβάλλον σε κρανίου τόπο. 6. Η
δραστηριότητα αυτή δεν επιφέρει κανένα όφελος στην τοπική κοινότητα Κομνηνών, παρά μόνο καταστροφή
του φυσικού περιβάλλοντος και των δρόμων που οδηγούν στα Λατομεία, αφού ποτέ δεν τηρείται η
υποχρέωση που έχουν οι μισθωτές από τον Νόμο για «αποκατάσταση».
Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο
αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη με αριθμό 9/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά «Τη μη χορήγηση
συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου 94.979,84 τ.μ. στην θέση
«Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης» ως εξής:
Α. Τη μη χορήγηση συναίνεσης για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου
μαρμάρου στις περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Ξάνθης, διότι οι ήδη υπάρχουσες μονάδες έχουν
προκαλέσει μεγάλης έκτασης καταστροφές. Αιτήσεις θα πρέπει να εξεταστούν στο μέλλον, εφόσον
αποκατασταθούν οι αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί στο περιβάλλον από τους ήδη
δραστηριοποιούντες στους λατομικούς χώρους.
Β. Τη μη χορήγηση συναίνεσης για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου
μαρμάρου 94.979,84 τ.μ. στην θέση «Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης,
αίτημα της κα Σκαρή Ελισάβετ, για τους εξής λόγους:
1. Τις προαναφερόμενες αναφορές της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δήμου Ξάνθης, με τα συνημμένα
απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τις οποίες ζητούν
άδειες για εκτέλεση ερευνητικών εργασιών λατομικών εκτάσεων μαρμάρων, στην περιοχή της Τ.Κ.
Κομνηνών.
2. Τον τρόπο λειτουργίας σήμερα των λατομείων μαρμάρου που ήδη λειτουργούν στην εν λόγω περιοχή,
που κατά την γνώμη μου δεν τηρούν τους περιβαλλοντολογικούς όρους και επιβαρύνουν το
περιβάλλον. Επιπλέον δημιουργούν θορύβους αφού οι «εκρήξεις» πλέον ακούγονται σε όλο τον
οικισμό Κομνηνών.
3. Το γεγονός πως η λειτουργία λατομείων αντίκειται στον μέχρι σήμερα σχεδιασμό ανάπτυξης του
οικισμού Κομνηνών, που επένδυσε περισσότερο λόγω θέσης στον Τουρισμό αφού λειτουργεί
ξενοδοχείο και άλλες αγροτουριστικές εγκαταστάσεις για διαμονή επισκεπτών που επιθυμούν να δουν
τα στενά του ποταμού Νέστου, τον Μακεδονικό Τάφο, τα άγρια άλογα της περιοχής και γενικά μια
περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
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Επειδή ο ορεινός όγκος της Τ.Κ. Κομνηνών έχει τοπογραφηθεί σχεδόν όλος για δημιουργία λατομείων
μαρμάρου και του γεγονότος ότι συνεχώς κατατίθενται νέες αιτήσεις, μειώνονται αναλόγως και οι
βοσκότοποι της περιοχής και αυτό θα έχει άμεσα επιπτώσεις στην κτηνοτροφία αφού οι βοσκότοποι
είναι πλέον συνδεμένοι με την πληρωμή των δικαιωμάτων της Ε.Ε. των κτηνοτρόφων.
5. Πιστεύουμε πως η λειτουργία λατομείων μαρμάρου δεν θεωρείται «ανάπτυξη», αντιθέτως έχουμε
παράδειγμα προς αποφυγήν αυτά που συμβαίνουν στον ορεινό όγκο όμορου Δήμου όπου λειτουργούν
τέτοιου είδους λατομεία, με τις σοβαρότατες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που έχουν μετατρέψει το
φυσικό περιβάλλον σε κρανίου τόπο.
6. Η δραστηριότητα αυτή δεν επιφέρει κανένα όφελος στην τοπική κοινότητα Κομνηνών, παρά μόνο
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και των δρόμων που οδηγούν στα Λατομεία, αφού ποτέ δεν
τηρείται η υποχρέωση που έχουν οι μισθωτές από τον Νόμο για «αποκατάσταση».
Γ) Η Νομική Υπηρεσία Δήμου Ξάνθης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μη χορήγηση
συναίνεσης των ερευνητικών εργασιών.
………………………………………………………………………………………………………………....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 29-3-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
4.

Μαρία Άννα Ανδρέου

