
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                 Αριθµ. Α̟όφ 303/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
 Α̟ό το ̟ρακτικό της 20ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   13- 11- 2017     ηµέρα ∆ευτέρα    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 39356/6-11-2017  ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου  67    του        

Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:    
……………………………………………………………………………………….. 
Συναίνεση ∆ηµ. Συµβουλίου  για  διενέργεια ερευνητικών 
εργασιών ̟ρος δια̟ίστωση ύ̟αρξης µαρµάρου σε δηµοτική 
έκταση ε̟ιφανείας 25.000 τ.µ. , στη θέση «Κόκκινη Μαγούλα» της 
Τ.Κ.  Ερµακιάς  του  ∆ήµου  Εορδαίας. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
                

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κοκκινίδης Γεώργιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Καραφουλίδης Ανέστης  6 Κάλφας Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
9 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 9 Μίχος Κωνσταντίνος         
10 Αριστερίδης Ιωάννης 10 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      
11 Χαιτίδης Γεώργιος   

    12 Κύρκα Μαρία   
    13 Παπαοικονόµου Παντελής         

14 Βρυζίδου Παρασκευή 
15 Μπίγγας Στέφανος 
16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
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17 Τσολακίδης Ισαάκ 
18 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
19 Ανδρεάδης Κων/νος 
20 Καραίσκος Γεώργιος 
21 Απαζίδου Σοφία 
22 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
23 Χόλµπα Αντωνία 

                           
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών     
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………. 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην κ. Ηλιαννα 
Πα̟αδο̟ούλου Το̟ογράφο Μηχανικό Υ̟άλληλο  της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος καθαριότητας & Ποιότητας ζωής του τµήµατος 
δόµησης  η ο̟οία εισηγούµενη το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου τα εξής : 
 
Την υ̟’αριθ. 36993/19-10-2017  έγγραφο της  υ̟ηρεσίας της το 
ο̟οίο  έχει ως εξής : 
 
ΣΧΕΤ.   1. Οι υ̟΄ αριθµ. 30545/09-09-2016 και 29237/22-08-2017 
αιτήσεις της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ». 
2. H υ̟΄ αριθ. 325/2016 α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
3. Ο Ν. 669/77 (ΦΕΚ-241/Α/01-09-77) ‘Περί εκµεταλλεύσεως 
λατοµείων’. 
4. Ο Ν. 2115/93 (ΦΕΚ-15/Α/15-02-93) «Τρο̟ο̟οίηση, 
αντικατάσταση και συµ̟λήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 
‘Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις’». 
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5. Ο Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦEK 
1227/Β/14-06-11). 
 

 

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα : 

1. Την υ̟΄ αριθµ. 30545/09-09-2016 αίτηση της εταιρίας 

µε την ε̟ωνυµία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε » ̟ου αφορούσε 

τη χορήγηση άδειας (συναίνεσης)   ερευνητικών 

εργασιών σε χώρο έκτασης 25.000 τ.µ στην θέση 

Κόκκινη Μαγούλα Τ.Κ. Ερµακιάς του ∆ήµου Εορδαίας 

της Π.Ε. Κοζάνης.  

2. Την υ̟’αριθµ. 15/2016 Α̟όφαση Συµβουλίου της 

Το̟ικής Κοινότητας Ερµακιάς, ∆ήµου Εορδαίας. 

3. Την υ̟΄ αριθµ. 325/2016  Α̟όφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Εορδαίας (Α∆Α: 7ΑΦΗΩΡ6-ΟΛΞ), µε την 

ο̟οία είχε χορηγηθεί συναίνεση για ξεκίνηµα 

διαδικασιών, για χορήγηση άδειας ερευνητικών 

εργασιών σε χώρο έκτασης 25.000 τ.µ στην θέση 

«Κόκκινη Μαγούλα» Τ.Κ. Ερµακιάς.  

4. Τα υ̟΄ αριθµ. 852/23-1-2017 και 1623/03-02-2017 

έγγραφα του Τµήµατος Υ̟ηρεσιών ∆όµησης της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & 

Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Εορδαίας, σύµφωνα µε το 

ο̟οίο η Τ.Κ. Ερµακιάς δεν έχει εγκεκριµένο Γενικό 

Πολεοδοµικό Σχέδιο, ο̟ότε δεν υ̟άρχουν 

θεσµοθετηµένες χρήσεις γης. 

5. Το υ̟΄ αριθµ. 26177/594/20-06-2017 έγγραφο της 

∆/νσης Πολιτικής Γης, σύµφωνα µε το ο̟οίο, η εν 

λόγω έκταση 25.000 τ.µ. εµ̟ί̟τει εντός του υ̟΄ αριθµ. 5 

τεµαχίου αναδασµού αγροκτήµατος Ερµακιάς, ̟ου 

στους Κτηµατολογικούς Πίνακες φέρεται ως 

«χερσολείβαδο κοινοτικό», η κυριότητα του ο̟οίου δεν 

ανήκει στο Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης και 

Τροφίµων (Ε̟οικισµός). 

6. Το υ̟΄ αριθµ. 73364/30-05-2017 έγγραφο της 

∆ιεύθυνσης ∆ασών Κοζάνης σύµφωνα µε το ο̟οίο, 

στον αναρτηµένο ̟ροσωρινό ∆ασικό Χάρτη της Τ.Κ. 

Ερµακιάς, η υ̟όψη έκταση εµφανίζεται ως 
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χορτολιβαδική µη δασικού χαρακτήρα και δεν τελεί 

υ̟ό τη διοίκηση και τη διαχείριση της δασικής 

υ̟ηρεσίας. 

7. Το υ̟΄ αριθµ. 75728/06-06-2017 έγγραφο του 

∆ασαρχείου Κοζάνης, µε το ο̟οίο γνωµοδοτεί ότι η 

υ̟όψη έκταση ως δηµοτική χορτολιβαδική δεν 

υ̟άγεται στις ̟ροστατευτικές διατάξεις της δασικής 

νοµοθεσίας και δεν α̟αιτείται η έγκριση ε̟έµβασης 

του Συντονιστή Α.∆.Η.-∆.Μ. 

8. Το υ̟΄ αριθµ. 12057/409/01-02-2017 έγγραφο της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, µε το 

ο̟οίο γνωµοδοτεί ότι η έκταση είναι ελεύθερη α̟ό 

̟ρογενέστερη µίσθωση ή αίτηση µίσθωσης ή ερευνών. 

9. Το υ̟΄ αριθµ. 22303/16605/353/200/23-02-2017 

έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρω̟ολογίας – 

Σ̟ηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος, µε το ο̟οίο 

γνωµοδοτεί ότι δεν έχει καταρχήν αντίρρηση για τη 

χορήγηση άδειας  µεταλλευτικών ερευνών, καθώς η εν 

λόγω έκταση δε βρίσκεται εντός ορίων κηρυγµένου 

αρχαιολογικού χώρου, ούτε υ̟άρχουν στοιχεία ή 

ενδείξεις για την ύ̟αρξη σ̟ηλαίων. 

10. Το υ̟΄ αριθµ. 165/23-02-2017 έγγραφο της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Κοζάνης µε το ο̟οίο γνωµοδοτεί ότι, η 

συγκεκριµένη έκταση είναι εκτός κηρυγµένων 

αρχαιολογικών χώρων, στην ε̟ιφάνεια της δεν 

υ̟άρχουν ε̟ιφανειακές ενδείξεις ̟αρουσίας 

̟ροϊστορικών, κλασικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων 

και στο άµεσο ̟εριβάλλον της δεν εντο̟ίζονται 

µνηµεία της αρµοδιότητας τους. Ως εκ τούτου η 

Υ̟ηρεσία έχοντας υ̟όψη τις διατάξεις του 

Αρχαιολογικού Νόµου Ν.3028/2002 και µετά α̟ό 

αυτοψία, δεν έχει αντίρρηση για την εκτέλεση των 

ερευνητικών εργασιών µε του ακόλουθους όρους:  

i. Σε ̟ερί̟τωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων ή 

α̟ολιθωµάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών, 

ο ενδιαφερόµενος οφείλει να διακόψει 

ο̟οιαδή̟οτε εργασία και να ενηµερώσει άµεσα 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, 
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α̟οφεύγοντας κάθε καταστροφή ή µετακίνησή 

τους χωρίς την άδεια της, διαφορετικά θα 

υ̟οστεί τις κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την 

̟αράβαση των άρθρων 56,57,61 και 66 του 

Ν.3028/2002. 

ii. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου χρειασθεί να διανοιχθούν νέοι 

οδοί ̟ροσ̟έλασης ̟ρος το λατοµείο θα ̟ρέ̟ει 

να υ̟οβληθεί εκ νέου αίτηµα. 

iii. Μετά την κατά οιαδή̟οτε τρό̟ο διακο̟ή των 

εργασιών του λατοµείου, η έκταση να 

διαµορφωθεί και να δεντροφυτευθεί, ώστε να 

ε̟ουλωθούν οι ̟ληγές ̟ου ̟ροκαλούνται στο 

το̟ίο. 

11. Το υ̟΄ αριθµ. 22303/2285/133/30-01-2017 έγγραφο 

της Υ̟ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών 

Έργων Η̟είρου, Βόρειου Ιόνιου και ∆υτικής 

Μακεδονίας, µε το ο̟οίο γνωµοδοτεί ότι δεν έχει 

αντίρρηση για  το υ̟όψη έργο. 

12. Το υ̟΄ αριθµ. 40819/3888/27-03-2017 έγγραφο της 

∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Κοζάνης, µε το ο̟οίο συναινεί στην ̟ροώθηση της 

διαδικασίας χορήγησης άδειας ερευνητικών εργασιών, 

διότι δεν θίγεται η ε̟ιχώρια κτηνοτροφία για τη 

συγκεκριµένη έκταση ε̟έµβασης. 

13. Το υ̟΄ αριθµ. 417/10-02-2017 έγγραφο του Τµήµατος 

Ε̟ιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας, µε το 

ο̟οίο µας γνωµοδοτεί ότι δεν έχει αντίρρηση για τη 

χορήγηση συναίνεσης για τη διενέργεια ερευνητικών 

εργασιών στον υ̟όψη χώρο, εφόσον οι εργασίες θα 

εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της ε̟ιστήµης 

και της τεχνικής και θα τηρούνται οι διατάξεις του 

Κ.Μ.Λ.Ε. και οι εντολές της Υ̟ηρεσίας τους. 

14. Το υ̟΄ αριθµ. 497/10-02-2017 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ, 

µε το ο̟οίο γνωµοδοτεί ότι η αναφεροµένη έκταση δεν 

εµ̟ί̟τει στις α̟αγορευτικές διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε. 

για γραµµές 20ΚV. 

15. Το υ̟΄ αριθµ. Φ.114.3/349/353052/Σ.668/27-03-2017 

έγγραφο του Γενικού Ε̟ιτελείου Στρατού, σύµφωνα µε 
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το ο̟οίο συναινεί για τη χορήγηση άδειας έρευνας 

λατοµείου µαρµάρου στην υ̟όψη θέση, µε την 

ε̟ισήµανση ότι κάθε νέα διάνοιξη, δια̟λάτυνση ή 

ε̟έκταση των καθοριζοµένων, θα υ̟όκειται την 

έγκριση της αρµόδιας στρατιωτικής αρχής. 

16. Το υ̟΄ αριθµ. ∆Μ/0073/06-03-2017 έγγραφο της 

Περιφερειακής Υ̟ηρεσίας Τουρισµού ∆υτικής 

Μακεδονίας, σύµφωνα µε το ο̟οίο δεν έχει αντίρρηση 

για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής ερευνητικών 

εργασιών µαρµάρου, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα 

τηρηθεί εγκεκριµένη µελέτη ̟εριβαλλοντικών 

ε̟ι̟τώσεων. 

17.   Την αριθµ. ∆ΛΜΑΥ-Α/Φ26.69/179320/2701/03-08-

2017 Α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας µε θέµα : ‘ Έγκριση τεχνικής µελέτης για 

διενέργεια ερευνητικών εργασιών ̟ρος δια̟ίστωση 

ύ̟αρξης µαρµάρου & υ̟αγωγή σε ̟ρότυ̟ες 

̟εριβαλλοντικές δεσµεύσεις (Π.Π.∆.), δηµοτικής 

έκτασης 25.000,00 τ.µ. στη θέση «Κόκκινη Μαγούλα» 

της Τ.Κ. Ερµακιάς, ∆ήµου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας’. Η υ̟όψη 

δραστηριότητα υ̟άγεται σε καθεστώς Πρότυ̟ων 

Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων. Εφαρµόζονται οι 

γενικές δεσµεύσεις Α1 – Α23 και οι ειδικές ΒΙΙ1 – ΒΙΙ4 

του ̟αραρτήµατος Β της ΚΥΑ 46294/2013 (ΦΕΚ 

2001/Β΄/14-08-2013). 

18.  Την υ̟΄ αριθµ. 659/07-08-2017 εγγυητική ε̟ιστολή 

του Ταµείου ̟αρακαταθηκών και ∆ανείων, Κατάστηµα 

Κοζάνης, ύψους 1.467,35 €. 

 

Η αιτούµενη έκταση υ̟ό στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Α 

α̟εικονίζεται στο Το̟ογραφικό ∆ιάγραµµα, κλίµακας 1:5000 της 

Πολιτικού Μηχανικού Μ̟αντή Φ. Αρετής, η ο̟οία είναι υ̟εύθυνη 

για την ακρίβεια των στοιχείων ̟ου αναφέρονται σε αυτό. Οι 

συντεταγµένες των κορυφών του ̟ολυγώνου ̟ου ̟ερικλείει την 

υ̟όψη έκταση δίδονται σε συν/νες ΕΓΣΑ 87 και σε ορθογώνιες 

συντεταγµένες εξαρτηµένες α̟ό το Εθνικό Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο και 
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αναφερόµενες στο Κ.Φ.Χ. Πύργων, κλίµακας 1:50.000, µε L=40o 45΄ και 

Μ=-1ο 45΄ ,  ως εξής: 

 

ΕΓΣΑ 87 ΗΑΤΤ Κορυφές 

Χ (m) Y (m) Χ (m) Y (m) 

Α 316697.669 4485867.138 -11021.159 -27180.741 

Β 316810.964 4485938.021 -10909.532 -27107.264 

Γ 316879.991 4485806.,013 -10837.478 -27237.642 

∆ 316740.202 4485746.008 -10975.842 -27300.856 

Ε 316708.034 4485741.162 -11007.889 -27306.442 

Ζ 316680.966 4485743.021 -11034.993 -27305.209 

Η 316657.315 4485757.256 -11058.965 -27291.523 

 

Η Υ̟ηρεσίας µας δεν έχει αντίρρηση στη χορήγηση άδειας 

για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών ̟ρος δια̟ίστωση 

ύ̟αρξης µαρµάρου στην ̟αρα̟άνω έκταση µε τους όρους και 

̟εριορισµούς, ̟ου θέτουν οι γνωµοδοτήσεις των ̟αρα̟άνω 

Υ̟ηρεσιών, καθώς και οι Ν. 669/77 και Ν. 2115/1993 µε όλες τις 

τρο̟ο̟οιήσεις τους : 

- Η µέθοδος ̟ου θα ακολουθηθεί θα είναι οι ε̟ιφανειακές 

εκσκαφές, χωρίς χρήση εκρηκτικών, ενώ ο συνολικός 

όγκος του µαρµάρου ̟ου θα α̟οκαλυφθεί δε θα 

υ̟ερβαίνει τα 10 µ3. ∆ε θα γίνει καµία ε̟έµβαση εκτός 

των ορίων του λατοµικού χώρου και  κανενός τύ̟ου 

εκµετάλλευση. Η ̟ροσ̟έλαση στο λατοµικό χώρο και στις 

θέσεις ερευνητικών εργασιών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό 

τον υφιστάµενο δρόµο ̟ρόσβασης στην ̟εριοχή. 

- Όλες οι εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες 

της ε̟ιστήµης και της τεχνικής και θα τηρούνται οι 

διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε., οι εντολές της Ε.Μ.Β.Ε. και οι 

όροι και ̟εριορισµοί ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την 

εγκεκριµένη τεχνική µελέτη και τις ̟ρότυ̟ες 

̟εριβαλλοντικές δεσµεύσεις. 

- Κατά τη διάρκεια των ερευνών θα υ̟άρχει 

̟αρακολούθηση α̟ό αρµόδιο ̟ροσω̟ικό µε εµ̟ειρία σε 

καθήκοντα ε̟ο̟τείας αρχαιολογικών χώρων. Σε 

̟ερί̟τωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, α̟ολιθωµάτων, 

σ̟ηλαίου ή ̟αλαιοντολογικών καταλοί̟ων κατά τη 
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διάρκεια των εκσκαφών, ̟ρέ̟ει να σταµατήσουν οι 

εργασίες και να ειδο̟οιηθούν οι αρµόδιες Υ̟ηρεσίες, 

σύµφωνα µε το Ν.3028/02. 

- Η ̟αρούσα ισχύει για ένα έτος και µ̟ορεί να δοθεί 

̟αράταση για άλλο ένα έτος µε έγκριση της Ε̟ιθεώρησης 

Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας (Ν.669/77 άρθρο 10 ̟αρ.3) 

και σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Κατά τη 

διάρκεια ισχύος της έρευνας ή σε τρεις µήνες α̟ό τη λήξη 

της η «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ» µ̟ορεί να υ̟οβάλλει τα 

α̟αιτούµενα α̟ό το νόµο δικαιολογητικά και να ζητήσει 

τη µίσθωση της έκτασης ̟ρος εκµετάλλευση, ώστε ο ∆ήµος 

να µεριµνήσει για τη λήψη της άδειας εκµετάλλευσης 

(Ν.669/77 άρθρο4). Σε ̟ερί̟τωση ά̟ρακτης της ανωτέρω 

̟ροθεσµίας στερείται δια ̟αντός τα δικαιώµατα ̟ου 

α̟ορρέουν α̟ό αυτή (Ν. 669/77 άρθρο 25 ̟αρ.2). 

- Η έναρξη των εργασιών ̟ρέ̟ει να γνωστο̟οιηθεί α̟ό τη 

«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ» σύµφωνα µε την ̟αρ.2 του άρθρου 

10 του Ν.669/77, στις ̟αρακάτω Υ̟ηρεσίες: 

α. Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

β. Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

γ. Εφορεία Παλαιοανθρω̟ολογίας Σ̟ηλαιολογίας 

Βορείου Ελλάδας 

δ. Ε̟ιθεώρηση Μεταλλείων Β .Ελλάδας, η ο̟οία µ̟ορεί 

να α̟αγορεύσει την διεξαγωγή αυτών, εφόσον 

δια̟ιστώσει ότι ̟ροξενούνται βλάβες σε αρχαιολογικά 

µνηµεία, τουριστικές εγκαταστάσεις ή άλλα έργα 

δηµοσίας ωφελείας ή σοβαρές αλλοιώσεις των 

χαρακτηριστικών του φυσικού ̟εριβάλλοντος ή αν 

γίνεται εκµετάλλευση. 

- Μετά το ̟έρας των ερευνητικών εργασιών να ̟ληρωθούν 

οι εκσκαφές µε τα στείρα υλικά ̟ου θα κρατηθούν και 

εφόσον τα α̟οτελέσµατα θα είναι αρνητικά, να γίνει 

α̟οκατάσταση του ̟εριβάλλοντος (και σε ̟ερί̟τωση 

διακο̟ής εργασιών για ο̟οιοδή̟οτε λόγο). 

 

Σε ̟ερί̟τωση µη συµµόρφωσης ̟ρος τα ανωτέρω η εταιρεία 

θα υ̟οστεί τις κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το άρθρο 458 του 

̟οινικού κώδικα. 
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Ο ∆ήµος θα κοινο̟οιήσει την α̟όφασή του σε όλες τις 

Υ̟ηρεσίες ̟ου έχουν γνωµοδοτήσει. 

Παρακαλούµε για τη δική σας α̟όφαση, σχετικά µε τη 

χορήγηση άδειας για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών ̟ρος 

δια̟ίστωση ύ̟αρξης µαρµάρου στη «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ» σε 

δηµοτική έκταση ε̟ιφανείας 25.000 τ.µ. , στη θέση «Κόκκινη 

Μαγούλα» της  Τ.Κ.  Ερµακιάς. 

 

Αριθµ. α̟όφ. 303/2017 

 

Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 

 

                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

Συναινεί στη χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών 

εργασιών, στην Εταιρεία  « ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ » στη θέση Κόκκινη 

Μαγούλα στην Το̟ική Κοινότητα Ερµακιάς σε έκταση 25.000 τ.µ. 

του ∆ήµου Εορδαίας ό̟ως αυτή α̟εικονίζεται στο συνηµµένο 

το̟ογραφικό µε τους όρους και ̟εριορισµούς ̟ου θέτουν οι 

γνωµοδοτήσεις  των ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσιών . 
 
 
Η ∆Σ Ιωάννα Ανδρονικίδου ψήφισε µε ε̟ιφύλαξη 

τονίζοντας την οικολογική ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος . 
 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 303 2017 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                         Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                  Ζαµανίδης Σάββας 
          

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Καραφουλίδης Ανέστης 

 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
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 9. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 10. Χαιτίδης Γεώργιος 

                                        11. Αριστερίδης Ιωάννης 

 12.  Κύρκα Μαρία 

 13.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 14. Βρυζίδου Παρασκευή 

 15. Μπίγγας Στέφανος   

 16.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 17.  Τσολακίδης Ισαάκ 

              Πτολεµαΐδα 18. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

    Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          19. Ανδρεάδης Κων/νος 

              Συµβουλίου 20.   Καραϊσκος Γεώργιος 

           21.  Απαζίδου Σοφία 

 22. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

   Πα̟αοικονόµου Παντελής 23. Χόλµπα Αντωνία 
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