
 

 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

10/25.6.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους 

δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι προσκλήθηκε και 

παρίσταται  ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Κανταράς Αναστάσιος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Πάνος Ιωακείμ 

8 Δημητριάδης Χρήστος 22   

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Κυριάκου Ιφιγένεια 

2 Δέας Παύλος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Γκλάβας Γεώργιος 

5 Ξάκης Ιωάννης 

6 Ζιούπου Άννα 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. Σεραφείμ Δημήτριος, ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Παλαιοκάστρου κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος. 

 

Αριθμός θέματος: 19ο  Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την εκμετάλλευση  λατομείου 

αδρανών υλικών (ειδικών χρήσεων) 131,492 στρ. εντός του 

χώρου του Δημοσίου Μεταλλείου Βάβδου 

Αριθμός Απόφασης :219  

 

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 19ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Δημοτική Σύμβουλο κ. Μαρία Σαράντη, η οποία ανέφερε 

ότι: «όλοι έχετε στα χέρια σας την υπ’ αριθ. 99/17-6-2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

όπου στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης και προκειμένου  να εκφράσουμε την άποψή μας για την 

«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών (ειδικών 
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χρήσεων) 131,492 στρ. εντός του χώρου του Δημόσιου Μεταλλείου Βάβδου, στο Δ.Δ. Βάβδου, Δ.Ε. 

Ανθεμούντα, Δ. Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής ΠΚΜ (υποκατηγορία Α2, ομάδα SH εξορυκτικές 

δραστηριότητες-με α/α 04), λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’ αριθ. 16/2015 ομόφωνη απόφαση του 

Τοπικού Συμβουλίου Βάβδου, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. και Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος τόνισε ότι 

θα πρέπει να εισηγηθεί η Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου, να γνωμοδοτήσει 

θετικά, δεδομένου ότι: 

Α)  δημιουργούνται σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία νέες θέσεις εργασίας,  

Β) θα εισπράττει ο Δήμος το αναλογικό τέλος 5% από την μισθώτρια Εταιρεία και από την μελέτη της 

προτεινόμενης να εγκριθεί ΜΠΕ,  και 

Γ) φαίνεται κατ’ αρχήν ότι τηρούνται όλα όσα προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και 

του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. 

Στη συνέχεια της απόφασης,  το μέλος της επιτροπής Ιωακείμ Πάνος, τόνισε ότι θα πρέπει να 

εισηγηθεί η Επιτροπή προς το Δημοτικό 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 Δημοτικής 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 

4) Θεωρώ ότι θα πρέπει τόσο η συγκεκριμένη περιοχή, όσο και εν γένει οι περιοχές των 

εγκαταλελειμμένων μεταλλείων Βάβδου, με πρόταση και σχετική μελέτη του Δήμου 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 Διοίκησης Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας για την γνωμοδότηση του Δήμου 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 Δημοτικό 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 

 2) Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αστέριος Ζωγράφος, για όλους 

τους αναφερόμενους στην εισήγησή του λόγους». 

Τον λόγο πήρε το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ιωακείμ Πάνος, ο οποίος 

ανέφερε ότι δέχτηκε να γίνει ο εισηγητής του θέματος μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του Δημάρχου, 

αλλά δεδομένου ότι δεν του στάλθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα (Μ.Π.Ε., πρακτικό της Ε.Π.Ζ.) για την 

εισήγησή του αλλά και ότι στο Πρακτικό της Ε.Π.Ζ. του βάζουνε ότι είπε πράγματα που δεν θα 

μπορούσε να γνωρίζει, οπότε ήταν αδύνατο να εισηγηθεί, δήλωσε ότι αδυνατεί να εισηγηθεί του 
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θέματος, καθώς δεν έχει το υλικό με το οποίο θα μπορούσε να τεκμηριώσει και να ισχυροποιήσει την 

άποψή του και να απαντήσει ενδεχομένως σε ερωτήσεις. 

Τελειώνοντας ο κ. Πάνος δήλωσε κατηγορηματικά ότι η άποψή του παραμένει το ίδιο αρνητική 

για την εν λόγω δραστηριότητα. 

Τον λόγο πήρε η κ. Σαράντη Μαρία, η οποία τόνισε προς τον κ. Πάνο ότι η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής υιοθέτησε τις απόψεις και γι’ αυτό η απόφαση βγήκε Αρνητική ως προς τη Μ.Π.Ε., 

οπότε δεν καταλαβαίνει που υπάρχει η διαφοροποίησή του. 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιο Κανταρά: 

«ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση του κ. Πάνου, υπάρχει και ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Βάβδου και οι ομάδες 

του Βάβδου, και καλό θα ήταν να ακούσουμε τις απόψεις τους που θα μας πληροφορήσουν 

περισσότερο για το θέμα». 

Σο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής δεν κλήθηκαν να παραστούν οι 

εκπρόσωποι της εταιρείας ΣΙΘΩΝ Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης. 

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Τ. Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο οποίος τόνισε: 

«Μας έχει σταλεί από το Δήμο Πολυγύρου το υπ’ αριθ. 30/23-3-2015 έγγραφο, με το οποίο μας 

παρακαλούσαν να πάρουμε απόφαση σαν Τοπικό Συμβούλιο σχετικά με το υπ’ αριθ.9711Π.Ε./23-3-

2015 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ. Μακεδονίας με θέμα: 

«Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την εκμετάλλευση  λατομείου αδρανών υλικών (ειδικών 

χρήσεων) 131,492 στρ. εντός του χώρου του Δημοσίου Μεταλλείου Βάβδου». 

Στον Πίνακα αποδεκτών και συγκεκριμένα στον Πίνακα Κοινοποίησης είναι και ο Δήμος 

Πολυγύρου, όπου στη σελίδα 2 του παραπάνω εγγράφου αναφέρει: «οι φορείς του Πίνακα 

Κοινοποίησης παρακαλούνται να μας γνωρίσουν ανάλογα με την αρμοδιότητά τους, αν προκύπτουν 

λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν την υλοποίηση του έργου. Άρα εμείς σαν Τοπική Κοινότητα Βάβδου, 

καλούμαστε να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό. 

Την 8
η
 Απριλίου 2015 συγκλήθηκε το Συμβούλιο Τ.Κ. Βάβδου κατόπιν της από 6/4

ου
/2015 

πρόσκλησης, όπου στη συνεδρίαση ύστερα και από εισήγηση του Προέδρου ψηφίστηκε ομόφωνα ότι 

δεν υπάρχουν λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν την υλοποίηση του έργου. 

Αντίθετα μάλιστα εκτιμούμε ότι εμείς θα εξυπηρετηθούμε, διότι θα μπορούμε να 

προμηθευόμαστε αδρανή υλικά για τις ανάγκες μας, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Εξάλλου έγιναν 

προσπάθειες για να μπορούμε να προμηθευόμαστε αδρανή υλικά από το Μεταλλείο, οι οποίες δεν 

ευοδώθηκαν. 

Έχω να τονίσω και τα εξής: «α) το  Λατομείο απέχει από τον Βάβδο πάνω από τρία χιλιόμετρα 

σε ευθεία γραμμή, και δεν έχει οπτική επαφή με το χωριό, β) προσβλέπουμε σε πρόσληψη κάποιων 

εργαζομένων από τον Βάβδο, ο οποίος έχει καταστεί χωριό γερόντων και γ) προσβλέπουμε  στην 

προμήθεια αδρανών υλικών. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ψήφος μου είναι θετική ως προς την Γνωμοδότηση επί 

της Μ.Π.Ε. για την εκμετάλλευση  λατομείου αδρανών υλικών (ειδικών χρήσεων) 131,492 στρ. 

εντός του χώρου του Δημοσίου Μεταλλείου Βάβδου», όπως αναφέρεται και στην υπ’ αριθ. 16/2015 

απόφαση». 

Τον λόγο πήρε η κ. Σίμη Τάνια, εκπροσωπώντας τους συλλόγους ΒΙΓΛΑ (σύλλογος για την 

προστασία της φύσης και της παράδοσης του ΒΑΒΔΟΥ) και Ένωση Βαβδινών Θεσσαλονίκης, η οποία 

ανέφερε: «Εντελώς τυχαία πριν από λίγες ημέρες πληροφορηθήκαμε ότι έχει ξεκινήσει και πάλι μια 

καινούργια υπόθεση για δημιουργία λατομείου στο ίδιο ακριβώς μέρος λίγο λέει αποτραβηγμένο από το 

χαρτογραφημένο πλέον ρέμα στην θέση «Πλατανάρα» όπου είχε ξεκινήσει να λειτουργεί πριν από 

αρκετά χρόνια.  

Σας γνωρίζω ότι τότε ο σύλλογος μας με την ηθική και οικονομική συμπαράσταση των 

Βαβδινών είχε ξεκινήσει έναν αγώνα και έφτασε μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας το οποίο ακύρωσε 

την λειτουργία του εν λόγω λατομείου και υποχρέωσε αφενός μεν την πολιτεία για λανθασμένες 

αποφάσεις και αφετέρου τον επιχειρηματία να πληρώσουν τα δικαστικά έξοδα στο σύλλογό μας.  

Όσον αφορά τα τεχνικά θέματα επί της μελέτης οι ενστάσεις μας δεν αλλάζουν και θα τεθούν 

πάλι στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εδώ ήρθαμε για να επικαλεστούμε την ηθική και την πολιτική πλευρά 

του ζητήματος.  

Όλοι ξέρουμε πως ο ΒΑΒΔΟΣ είναι ήδη βεβαρημένος με τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα 

των μεταλλείων που δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ όπως προβλέπουν οι μελέτες. Έχουμε ήδη πάνω από 

τα κεφάλια μας τις κεραίες για τις οποίες έχουμε κάνει μεγάλους αγώνες και έχουμε κερδίσει τις 

υποθέσεις στο Διοικητικό Εφετείο αλλά ποτέ κανένας από τον Δήμο δεν μας βοήθησε να τις 

ξεφορτωθούμε.  
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Έχουμε τα σκουπίδια και τα λύματα που είναι εξαπλωμένα σε όλη την περιοχή μεταλλείων και 

όποιος δεν πιστεύει τον προσκαλούμε να του τα δείξουμε. Διαχρονικά για οικονομικούς πόρους μας 

αποψιλώνουν το δάσος μας και τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει μια καινούρια ιστορία υλοτομίας.  

Ο δρόμος μας είναι σε άθλια κατάσταση και κινδυνεύει κανείς οδηγώντας ή να πέσει μέσα σε 

λακκούβες ή να πέσει στον γκρεμό για να τις αποφύγει. Φανταστείτε τι θα γίνει αν ανεβοκατεβαίνουν 

δεκάδες φορτηγά βαρέως τύπου καθημερινά. Όλα αυτά την στιγμή που ο Πολύγυρος  είναι ένα 

εργοτάξιο. Ζητάμε λοιπόν από εσάς λογικά σκεπτόμενοι να μην επιτρέψετε την δημιουργία νταμαριού. 

Ποιός μας λέει ότι δεν θα ανοίξει η όρεξη και για άλλους . Θα γίνει η περιοχή μας και ο Δήμος μας στην 

ουσία ένας δήμος νταμαριού.  

Σας γνωρίζουμε ότι την προηγούμενη φορά είχαμε άλλες 7 αιτήσεις για μεταλλεία. Τι θα κάνετε 

τότε? Κάποιοι μπορεί να μας πούνε μα οι τοπικοί άρχοντες ψήφισαν την πως θέλουν την εν λόγω 

δραστηριότητα.  

Σας απαντάμε ότι ο τρόπος που ψήφισαν είναι εντελώς απερίσκεπτος. Ψηφίζουμε λέει ότι 

θέλουμε τα νταμάρια αλλά την μελέτη δεν την διαβάσαμε γιατί δεν μας ζητήθηκε. Και μήπως κάποιος 

μπορεί να επικαλεστεί θέσεις εργασίας ένας Βαβδινός δουλεύει στον εν λόγω επιχειρηματία και έχει να 

πληρωθεί 8 μήνες. Έχουμε ακούσει πως δεν είναι καν συνεπής στις υποχρεώσεις του προς τους εργάτες 

και προς τον Δήμο.  

Κυρίες και κύριοι σας παρακαλούμε να λάβετε όλα αυτά υπόψη σας και να μας βοηθήσετε 

ώστε να προωθήσουμε στο χωριό μας καθαρά αναπτυξιακά έργα και δράσεις που θα το αναβαθμίσουν 

τουριστικά και θα φέρουν κόσμο. Μην επιτρέψετε δημιουργία νταμαριών που θα ρίξουν την αξία της 

περιουσίας μας και θα αποτρέψουν τον κόσμο να έρθει στον Βάβδο και να επενδύσει. 

 Κάποτε ο τωρινός Δήμαρχος και τότε νομάρχης διαβεβαίωσε τους Βαβδινούς ότι τον Βάβδο 

τον έχει για μεγάλα πράγματα. Αν αυτά τα μεγάλα πράγματα είναι οι κεραίες, τα σκουπίδια τα 

αποψιλωμένα βουνά και τα νταμάρια εμείς σας τα χαρίζουμε. Παραμένουμε στα μικρά και ταπεινά».  

Ο κ. Δήμαρχος απήντησε πως στην απόφαση της Ε.Π.Ζ. η θέση του Δ.Σ. ήταν αρνητική επί της 

Μ.Π.Ε., άσχετα αν η δική του προσωπική θέση ήταν θετική για όλους τους λόγους που αναφέρονται 

εκεί. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός συμφώνησε με την εισήγηση του ΒΙΓΛΑ (σύλλογος για 

την προστασία της φύσης και της παράδοσης του ΒΑΒΔΟΥ) αλλά και του κ. Πάνου, ώστε να μη 

συναινέσει το Δ.Σ. στην εν λόγω Μ.Π.Ε. διότι η περιοχή δεν σηκώνει η περιοχή μία τέτοια πληγή, 

δεδομένου ότι ο Βάβδος έχει χαράξει διαφορετική αναπτυξιακή τροχιά πράσινης ανάπτυξης. 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιο Κανταρά: 

«Νομίζω ότι όλη η τοποθέτηση του Δημάρχου περιέγραφε από τη μια τις αρνητικές επιπτώσεις στο 

λατομείο της Γαλάτιστας (γιατί κάτι ανάλογο πάει να γίνει εδώ- αν όχι μεγαλύτερο) και από την άλλη 

δίνει θετική ψήφο στην Ε.Π.Ζ. 

Εμείς δεν πάμε να παραστήσουμε τους Πόντιους Πιλάτους, ούτε να διευθετήσουμε 

λογαριασμούς με εργολάβους που άλλοι μας δίνουν υλικά και άλλοι δεν μας δίνουν. Ο συνάδελφός μας 

κ. Πάνος μας καλύπτει απόλυτα με την τοποθέτησή του, η πλειοψηφία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες 

της, δεν μπορεί να μοιράζει ρόλους και εμείς καταγράψαμε την αρνητική μας θέση και ΑΠΕΧΟΥΜΕ 

από την ψηφοφορία». 

Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική 

Χριστιανού: «Όταν έρχονται θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, θα πρέπει να γίνονται οι ανάλογες 

διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους- ενδιαφερόμενους φορείς. 

Όταν ήρθε το θέμα στην Ε.Π.Ζ. εμείς δεν γνωρίζαμε τι επιπτώσεις προκαλεί το λατομείο 

Γαλάτιστας στην περιοχή, και κατόπιν όταν ενημερωθήκαμε, ήταν αδύνατο να συναινέσουμε στην 

δραστηριότητα του Βάβδου, που είναι σε τόσο κοντινή απόσταση.  

Μάλιστα θα πρέπει να αποκατασταθεί περιβαλλοντικά και ο ήδη τραυματισμένος από την 

μεταλλευτική δράση του Βάβδου. Οπότε ψηφίζω αρνητικά επί της Μ.Π.Ε. και στηρίζω την απόφαση 

της Ε.Π.Ζ.». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Κ Α Τ Α    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  

 

 Οι δέκα τέσσερις (14) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ήτοι κ.κ.:  

Ζαγγίλας Δημήτριος,  Ζαβράκογλου Άγγελος, Σιμώνης Ιωάννης, Βορδός Χρήστος, Ζούνη 
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Στέλλα, Βασιλάκης Αθανάσιος, Ματέας Γεώργιος, Δημητριάδης Χρήστος, Λιόντας 

Γεώργιος, Κοντογιώργης Δημήτριος, Σιδέρης Νικόλαος, Σαράντη Μαρία, Λακρός 

Αλέξανδρος, Φυλαχτός Χρήστος και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική 

Χριστιανού ψήφησαν αρνητικά επί της Μ.Π.Ε. για την εκμετάλλευση  λατομείου αδρανών 

υλικών (ειδικών χρήσεων) 131,492 στρ. εντός του χώρου του Δημοσίου Μεταλλείου 

Βάβδου,  

 Οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης  ήτοι κ.κ.: 

Κανταράς Αναστάσιος Παπούλιος Ιωάννης Λαφαζάνης Βασίλειος Τσινάς Αργύριος 

Ματθαίου Αθανάσιος Πάνος Ιωακείμ, απείχαν της ψηφοφορίας. 

 Ο Πρόεδρος της Τ. Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος Κλαμούρης  ψήφησε θετικά επί της 

Μ.Π.Ε. για την εκμετάλλευση  λατομείου αδρανών υλικών (ειδικών χρήσεων) 131,492 

στρ. εντός του χώρου του Δημοσίου Μεταλλείου Βάβδου. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 219/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 20-7-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 
 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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