
 

 

 

 

 

Θέμα: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 

«Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών στην θέση “Μπάρτε”, Τ.Κ. 

Κέλλης». 

 

 Αριθ. Απόφασης: 76/2020 

Στο Αμύνταιο, σήμερα 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στο 

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το 

άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), ύστερα από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 8819/17-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Γεώργου Τρύφων 

ΘωμαϊδηςΧρήστος Πρόεδρος  Κύρκου Κυριάκος 

Κιοσές Παναγιώτης  Γυρίκη Ελένη 

Αντωνιάδης Θεοχάρης  Κρητικού Διαμαντούλα 

Τσαχειρίδης Σπύρος  Σονιάδου Σωτηρία 

Μπερμπερίδης Πέτρος   

Τόμου Πέτρος   

Δεμερτζίδης Στυλιανός   

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος   

Θεοδώρου Απόστολος   

Χατζητιμοθέου Ιωάννης   

Αβραμίδης Ιωάννης   

Ιωάννου Χρήστος   

Σαργιαννίδης Παύλος   

Νάτσης Ιωάννης   

Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη   

Πέγιου Ιωάννης   

Καραούλη Αφροδίτη   

Γρομπανόπουλος Τρύφων   

Σαπαρδάνης Φώτιος   

Θεοδοσιάδης Πρόδρομος   

Ελευθεριάδης Κυριάκος   

   

   

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 11/2020 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου 



Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, Αμυνταίου κ. 

Μακρής Ευάγγελος, Αντιγονείας κ. Πατμάνογλου Νικόλαος, Μανιακίου κ. 

Τσιβελεϊδης Γεώργιος,  Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο,Κέλλης κ. Τάσκα 

Αθανάσιο,Βεγόρων κ. Αθανασιάδη Λάζαρο, Λιμνοχωρίου κ. Ταμήλια Αλέξανδρο, 

Λεβαίας κ. Παραστατίδη Στυλιανό και Φιλώτα κ. Μωϋσάκη Σπύρο. 

Παρών στην συνεδρίαση οι πρόεδροι των κοινότητων Ασπρογείων κ. Σταυρίδης 

Βασίλειος και Φαραγγίου κ. Κουντουραζής Αλέξανδρος.  

 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός 

σύμβουλος κ. Αβραμίδης Ιωάννης. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 3ου θέματος αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. 

Δεμερτζίδης Στυλιανός. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο ο 

οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας 

ως εξής: Σχετ. : η από 25/5/2020 σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση της Προέδρου 

Του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας 

 

Παρακαλούμε για τις απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου επί του συγκεκριμένου 

έργου που περιγράφεται από την ΜΠΕ (αρνητική ή θετική υπό όρους γνωμοδότηση). 

Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι : 8/7/2020 

 

Με βάση τα στοιχεία της ΜΠΕ, το έργο τοποθετείται 500 μ ΒΑ του οικισμού της 

Κέλλης και η θέση του λατομείου βρίσκεται εντός προστατευμένης περιοχής 

NATURA 2000 (GR1240008 – όρος Βόρας). 

 

Το έργο αφορά την Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού, ανθρακικού 

ασβεστίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την αποθείωση των καυσαερίων 

των κλιβάνων των θερμοηλεκτρικών Μονάδων παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ 

στην περιοχή Μελίτης της Π.Ε. Φλώρινας και άλλες πιθανές χρήσεις. 

 

Συνοπτική Περιγραφή του Έργου 

Η έκταση του υπό μελέτη Λατομικού Χώρου στη θέση «Μπάρτε» της Τ.Κ. Κέλλης, 

έχει συνολική έκταση περίπου 93 στρ. και ανήκει στο ορεινό συγκρότημα του Βόρα. 

Από την ως άνω έκταση 10 στρ ανήκουν στην Ζώνη Οπτικής Προστασίας η οποία 

συνιστά το 11,30% του Λ.Χ. και θα παραμείνει ως έχει χωρίς να τύχει 

εκμετάλλευσης, πλην της διόδου κάποιων προσπελάσεων. 

Επιφάνεια 2,5 στρεμμάτων περίπου θα απαιτηθεί για την τοποθέτηση της Κινητής 

Μονάδας επεξεργασίας και 5-6 στρέμματα στο επίπεδο +1000 για την υπαίθρια 

αποθήκευση των ετοίμων προϊόντων. Το ποσοστό κατάληψης του σπαστηροτριβείου 

και των αποθηκών, γραφείων κλπ θα ανέλθει περίπου στο 9%. 

Η μορφολογία του εδάφους, τα γεωλογικά και πετρολογικά στοιχεία της περιοχής 

οδηγούν στην επιλογή της κλασικής μεθόδου εκμετάλλευσης που συνηθίζεται σε 

ανάλογα λατομεία δηλ των ορθών διαδοχικών βαθμίδων (με κλίση πρανών περί τις 

75°), με χρήση εκρηκτικών υλών . 

Η μορφή της εκσκαφής θα είναι ανοικτή πλην της κατώτατης βαθμίδας +985 που θα 

είναι κλειστή. Οι βαθμίδες που θα αναπτυχθούν θα είναι μέγιστου ύψους 15 μέτρων. 



Το πλάτος τους στις ενδιάμεσες φάσεις θα είναι αρκετό για να κινούνται τα 

μηχανήματα και οπωσδήποτε πάνω από 12 μέτρα, ενώ στη φάση της εξόφλησης κατ’ 

ελάχιστον 6 μέτρα. Η μέση γωνία πρανούς της βαθμίδας θα είναι περί τις 75° και της 

εκσκαφής αρκετά μικρότερη των 60°. 

Οι τελικές βαθμίδες που θα αναπτυχθούν θα είναι έξη (ανά 15 μέτρα ύψος) και θα 

αποκατασταθούν δεόντως. Η συνολική ποσότητα που θα εξορυχθεί εκπεφρασμένη σε 

τόνους θα ανέλθει σε περίπου 9.400.000. Η συνολική ισχύς της Μονάδας 

επεξεργασίας θα ανέλθει σε 351,44ΚW και θα έχει δυνατότητα παραγωγής 250tn/h. 

 

Η εξόρυξη του πετρώματος θα γίνεται με την κλασική μέθοδο της όρυξης 

διατρημάτων με διατρητικό μηχάνημα, γόμωσης και ανατίναξης των υπονόμων. 

 

Ο λατομικός χώρος ευρισκόμενος εντός θεσμοθετημένης Λατομικής Ζώνης έχει τις 

απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας για τη χρήση των αναγκαίων ποσοτήτων 

εκρηκτικών υλών. 

 

Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κέλλης είπε ότι η κοινότητα για 

κανέναν λόγο δεν πρέπει να αποκτήσει ξαφνικά λατομική ζώνη διότι οι κάτοικοι 

ασχολούνται αποκλειστικά με τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία. 

Ακόμη ότι η περιοχή μπορεί να αναπτυχθεί αγροτουριστικά . 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 

απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εκμετάλλευση 

λατομείου βιομηχανικών ορυκτών στην θέση “Μπάρτε”, Τ.Κ. Κέλλης». 

Κατά της γνωμοδότησης ψήφισε και ο πρόεδρος Κοινότητας Κέλλης κ. Τάσκας 

Αθανάσιος. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Θεοδωρίδης Κ., Θεοδώρου Α., Νάτσης Ι., Τζίτζιου Ε. 

και Ιωάννου Χ. ψήφισαν υπέρ σύμφωνα με τις θέσεις που διατύπωσαν οι οποίες 

καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 76/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
 



  

 

 

 

 


