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Θέµα: Αποστολή για έλεγχο της 191/2012 αποφάσεως του ∆.Σ.
Σας στέλνουµε σε ένα (1) αντίγραφο απόσπασµα του υπ’ αριθµ 17/27–9– 2012 πρακτικού συνεδριάσεως
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μαρώνειας-Σαπών που περιέχει την υπ’ αριθ. 191/2012 απόφαση
αυτού µαζί µε το αποδεικτικό δηµοσιεύσεώς της και παρακαλούµε για τον κατά νόµο έλεγχό της.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Η απόφαση του Συµβουλίου είναι εκτελεστή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του ∆ηµοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 17/27–9 – 2012 συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Μαρωνείας-Σαπών.
Στις Σάπες και στο Συνεδριακό Κέντρο Σαπών ως αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού συµβουλίου
Μαρωνείας -Σαπών σήµερα την εικοστή εβδόµη (27η) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους ∆ύο χιλιάδες
δώδεκα (2012) ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:30 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε Τακτική συνεδρίαση
ύστερα από την υπ’ αριθ. 23597/21-9- 2012 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, που δόθηκε χωριστά σε κάθε ∆ηµοτικό Σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 64, 74 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/ 2010 καθώς και το άρθρο 96 του Ν.3463/06.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία διότι από σύνολο 27 µελών βρεθήκανε παρόντα
23
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Μοσχίδης Μιχαήλ
Πρόεδρος
2. Ποιµενίδης Ανέστης
Μέλος
3. ∆ουδουλακάκης Πέτρος
Μέλος
4. Ιωάννου Απόστολος
Μέλος
5. Θώδης Σεραφείµ
Μέλος
6. Πασλίδης Μαρίνος
Μέλος
7. Χαφούζ Μεµέτ Ριτβάν
Μέλος
8. Τοπάλ Μεµέτ Αλή
Μέλος
9. Σιακήρ Χουσεϊν Μουσταφά Μέλος
10. Αριαντσής Παναγιώτης
Μέλος
11. Μπακιρτζίδης Αργύριος
Μέλος
12. Σταυρίδης Ιωάννης
Μέλος
Μέλος
13. Τζανίδης Στέφανος
14. Οσµάν Σεντάτ
Μέλος
Μέλος
15. ∆αγλή Φικρέτ

16. Ιµάµ Χασάν Ριτβάν
Μέλος
17. Παπαναστασίου Αριστοµένης Μέλος
18. Αντωνιάδης Γεώργιος
Μέλος
19. Μπαξεβάνης Ματθαίος
Μέλος
20 .Παπανικολάου Χρήστος Μέλος
21.Γολγάκης Κων/νος
Μέλος
22.Αχµέτ Τζανέρ
Μέλος
23. Μουσταφά Ορχάν
Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Πολυχρονιάδης Ιωάννης
2. Σακαλή Μεµεταλή Ισµαήλ Τετζάν
3. Τσακιράκη Φωτεινή
4. Κουτσογιάννης Χρήστος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σαπών κ. Πετµεζάς
Νικόλαος αλλά και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιµέρου κ. Λαµπάκης Κων/νος ενώ οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κκ Μουσταφά Ορχάν και Τοπάλ Μεµέτ Αλή απεχώρησαν από τη συνεδρίαση ο µεν πρώτος
µετά την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 5ου θέµατος ενώ ο δεύτερος µετά την συζήτηση και λήψη
απόφασης επί του 11ου θέµατος.
Στη συνεδρίαση επίσης ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Ιωαννάκης Ηλίας ενώ τα πρακτικά της
συνεδρίασης τήρησε η ειδική γραµµατέας του ∆.Σ κ. Κωφίδου Φανή.
Αριθµ. Αποφ.191/2012

Περίληψη
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ
ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΟΥ
ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ»

Ύστερα ο κ. Πρόεδρος αναφερόµενος στο 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην
περιβαλλοντολόγο κα. ∆ραγουµάνη Σούλα να εισηγηθεί επί του θέµατος
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Η κ. ∆ραγουµάνη είπε : «Για δεύτερη δεκαετία επιχειρείται η αδειοδότηση µεταλλευτικής και
µεταλλουργικής µονάδας παραγωγής χρυσού στην περιοχή του Περάµατος Έβρου µε εκχύλιση των
πετρωµάτων µε κυανιούχα υδατικά διαλύµατα (NaCN) από την εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ».
Η εν λόγω εταιρεία δεν είναι άγνωστη στο ∆ήµο µας, καθώς πριν λίγους µόλις µήνες αιτήθηκε να
της χορηγηθεί Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ) εντός των ορίων µας, στην περιοχή Κρωβύλης –
Μαρώνειας - Προσκυνητών. Όλοι οι λόφοι γύρω από τις Σάπες εκλαµβάνονται από την εταιρεία ως
µεταλλείο και ο ∆ήµος Μαρώνειας - Σαπών δείχνει να πολιορκείται ασφυκτικά από παντού. Σε
αυτή την αίτηση το ∆ηµοτικό συµβούλιό εµπεριστατωµένα απάντησε οµόφωνα αρνητικά.
Η παραγωγή χρυσού αποτελεί µια βαριά ενεργοβόρα, υδροβόρα, µεταλλευτική (στο επίπεδο
εξόρυξης) και χηµική (στο επίπεδο επεξεργασίας) βιοµηχανία. Η εν λόγω εταιρεία επιχειρεί να
µετατρέψει την περιοχή του λόφου του Περάµατος σε χώρο απόθεσης κυανιούχων κυρίως τοξικών
αποβλήτων µε στόχο την απόληψη ελάχιστων συγκριτικά ποσοτήτων χρυσού (1-3g χρυσού και αργύρου)
από ένα τόνο κοιτάσµατος. ∆εδοµένης της αυξητικής τάσης του χρυσού στα χρηµατιστήρια (1700
δολάρια ανά ουγγιά) καθίστανται εκµεταλλεύσιµες ακόµη και περιεκτικότητες της τάξης των 0,5g ανά
τόνο κοιτάσµατος. Η εξέλιξη αυτή καθιστά στόχο πολύ µεγαλύτερες εκτάσεις στην περιοχή για
µετατροπή τους σε ορυχεία. Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονοµία περιορίζονται
στις θέσεις εργασίας (όσες σε µια µικροµεσαία επιχείρηση) µε µισθούς 500- 800 Ευρώ µε ορίζοντα
οκταετίας και τη φορολογία των εταιριών. Καθώς το µεταλλείο είναι ιδιωτικό, δεν προβλέπεται καν η
καταβολή του πενιχρού µισθώµατος των ∆ηµοσίων µεταλλείων του 1% της αξίας του παραγόµενου
χρυσού. Πρέπει δε να σηµειωθεί πως δυστυχώς η χώρα µας συγκαταλέγεται µεταξύ των ελαχίστων
χωρών που δεν διαθέτουν νοµικά θεσπισµένα µεταλλευτικά δικαιώµατα (royalties) επί του
εξορυσσόµενου µεταλλεύµατος. Με λίγα λόγια, εθνικός πλούτος, όπως είναι τα κοιτάσµατα χρυσού και
αργύρου, αξίας ορισµένων δισεκατοµµυρίων ευρώ, εκχωρούνται για εκµετάλλευση σε ξένες εταιρείες
χωρίς να διασφαλίζεται στοιχειωδώς το δηµόσιο συµφέρον. Στην ουσία τα κέρδη πάνε στην Eldorado
και οι ζηµιές στο δηµόσιο.
Οι δυσµενείς επιπτώσεις του έργου (διάρκεια έργου τα 8 έτη), αναφέρονται στις παρακάτω
συνιστώσες.
• Βίαιη επέµβαση στο περιβάλλον της περιοχής επέµβασης και αποψίλωση του µοναδικού και

αυτοφυούς ∆άσους Μαύρης πεύκης, το οποίο έχει προταθεί από το Περιφερειακό Συµβούλιο ΑΜΘ να
χαρακτηριστεί ως ∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης.
• Η απόληψη των 1-3 g χρυσού/ τόνο πετρώµατος µεταφράζεται σε µετατροπή 1000 κιλών
πετρώµατος σε 1000 κιλά αναλώσιµου υλικού που πετιέται στο χώρο απόθεσης τοξικών αποβλήτων.
• Για κάθε τόνο πετρώµατος που εξορύσσεται και οδηγείται για ανάκτηση χρυσού, απαιτούνται
610 g κυανιούχου Νατρίου, µε όλους τους κινδύνους για πρόκληση ατυχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής του (lethal dose 0,1-0,05 g για τον άνθρωπο).
• Σπατάλη νερού και βιοσυσσώρευση βαρέων µετάλλων στα υδατορέµατα µε συνεπαγόµενη
ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων (όξινη απορροή, τοξικές ενώσεις, βαρέα µέταλλα,
κυάνιο). Καθώς η µεταλλουργία του Χρυσού είναι µια υδροβόρα και σπάταλη χηµική βιοµηχανία, είναι
σχεδόν σίγουρο ότι θα ενταθεί ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά το πρόβληµα επάρκειας υδάτων στους
οικισµούς του ∆ήµου µας (Σάπες, ∆ιώνη, Κρωβύλη κ.α) το οποίο ζήσαµε και φέτος το καλοκαίρι. Ο
∆ήµος µας –λίγα χιλιόµετρα µακρύτερα από το Πέραµα- στην περιοχή των Πετρωτών διαθέτει και
χρησιµοποιεί γεώτρηση για ύδρευση οικισµών και ενδέχεται να επηρεαστεί.
• Σηµαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα κυρίως λόγω των εκποµπών αιωρουµένων

σωµατιδίων που περιέχουν βαρέα µέταλλα και τοξικούς ρύπους (∆ιοξείδιο του άνθρακα, ∆ιοξείδιο του
θείου, κυανιόντα κλπ) που προκαλούν σοβαρές βλάβες στην υγεία των εργαζοµένων και των κατοίκων
του Περάµατος
1

ΑΔΑ: Β4ΤΧΩΛΧ-451
• Η ρύπανση των εδαφών υποβαθµίζει την ποιότητα των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων –
ιδιαίτερα όσων προορίζονται για διατροφή, γεγονός µε ιδιαίτερα βαρύνουσα σηµασία σε µια κατ’ εξοχήν
αγροτική περιοχή όπως η δικιά µας. Η νέα ΚΑΠ συνδέει την οικολογική ποιότητα της περιοχής
παραγωγής των προϊόντων µε την επιδότηση. Συντελείτε απαξίωση της αγροτικής οικονοµίας –γεωργία,
κτηνοτροφία κυρίως- που τόσο χρόνια στήριξε τις αγροτικές οικογένειες και τον τόπο.
• Ρύπανση παράκτιων περιοχών (ήδη από µια προµελέτη του ΙΓΜΕ έχει τεκµηριωθεί ως συνέπεια

των απορροών από το εγκαταλελειµµένο ορυχείο της Κίρκης του Έβρου και της συνακόλουθης
ρύπανσης του ποταµού Ειρήνη) µε σοβαρές επιπτώσεις στην αλιεία και τον τουρισµό.
• Καταργείται η φυσική λειτουργία του ρέµατος «Σπαλτζάκ» (καταλήγει στο Παλιόρεµα) και
µετατρέπεται σε έναν απέραντο χώρο απόθεσης τουλάχιστον έξη εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων
τοξικών κυανιούχων αποβλήτων.
• Υψηλή η επικινδυνότητα κατάρρευσης των διαδοχικών φραγµάτων συνολικού µήκους 13 km
γύρω από το ρέµα Σπαλτζακ, τα οποία προβλέπεται να κατασκευαστούν επάνω σε ασταθή απόβλητα,
είτε από διαρροή, είτε από αστάθµητους παράγοντες. Οι συνέπειες στο οικοσύστηµα και τις ανθρώπινες
δραστηριότητες- αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία- κρίνονται ως ιδιαίτερα σοβαρές και µη αντιστρεπτές
(π.χ. στη Μπαια Μάρε της Ρουµανίας, στη Ντονιάνα της Ισπανίας, στο Αϊτίκ της Σουηδίας και πέρυσι
στην Κιουτάχεια της Τουρκίας).
• Η τροφοδοσία των χώρων των τελµάτων µε άσβεστο πρέπει να είναι συνεχής για τη ρύθµιση της
οξύτητας και τον περιορισµό της ρύπανσης (η άσβεστος παράγεται από περιοχές που θα δοθούν
δωρεάν στην εταιρεία και θα προκαλέσουν µετατροπή εκατοντάδων στρεµµάτων ασβεστολιθικών
πετρωµάτων σε άσβεστο). Μετά το πέρας δε των εξορυκτικών δραστηριοτήτων το κόστος αυτό και η
ευθύνη της διαχείρισης των τελµάτων θα επιβαρύνει την τοπική αυτοδιοίκηση.
• Γειτνίαση µε κατοικηµένες περιοχές (500 µέτρα από το Πέραµα) µε ανεξέλεγκτες και
δραµατικές επιπτώσεις για την υγεία των κατοίκων. Τόσο οι εργαζόµενοι όσο και οι κάτοικοι περιοχών
µε ορυχεία εµφανίζουν υψηλά ποσοστά χρόνιων δηλητηριάσεων και ασθενειών, ο δε µέσος όρος ζωής
τους είναι µικρότερος κατά 10-15 χρόνια των υπολοίπων.
• Μη αναστρέψιµη καταστροφή του περιβάλλοντος (αλλαγή του τοπίου, καταστροφή του ∆άσους
Μαύρης Πεύκης στα Πετρωτά).
• Υπονόµευση κάθε προοπτικής τουριστικής ανάπτυξης και γενικότερα απαξίωση άλλων
πλεονεκτηµάτων της περιοχής (αρχαιολογικοί χώροι, σπήλαια, παραδοσιακοί οικισµοί, γεωθερµικά
πεδία,
ανάπτυξη συµβατικής και βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ιχθυοκαλλιέργειες,
υδροβιότοποι, κλπ).
• Η επανάκαµψη του περιβάλλοντος είναι αδύνατη λόγω των τροµακτικών αλλαγών που
υφίστανται το έδαφος, η ατµόσφαιρα και ο υδροφόρος ορίζοντας.
• Η εφαρµογή των προγραµµάτων εξόρυξης χρυσού των εταιρειών µετατρέπει την ευρύτερη
περιοχή (τη ζώνη του επιθερµικού συστήµατος Αισύµης – Σαπών – Πετρωτών διαστάσεων 2,5 x 20
km) σε κατ΄ εξοχήν µεταλλευτική οδηγώντας την σε µια µορφή µονοσήµαντης ανάπτυξης µε
πεπερασµένο χρόνο διάρκειας..
Οι συνέπειες αυτές διογκώνονται αν συνδυασθούν και µε µια σειρά άλλων προβληµάτων, που η
εµπειρία άλλων περιοχών έχει αναδείξει, όπως:
• Απαρχαιωµένο και ανεπαρκές νοµοθετικό πλαίσιο.
• Υποτυπώδης ή καθόλου έλεγχος.
•
•
•
•
•

Κακή διαχείριση των ορυχείων.
Κακός σχεδιασµός ή ξαφνικό κλείσιµο ορυχείων.
Παράνοµη εξόρυξη.
Αστάθεια τιµών χρυσού στα χρηµατιστήρια.
Συνήθης πρακτική η πτώχευση των εταιριών.
Ανεπαρκή κρατικά κεφάλαια για αποκαταστάσεις κλειστών ορυχείων.
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•

∆ιαφθορά.

Η σύγκριση των ελάχιστων οφελών προς τις σοβαρές και δραµατικές επιπτώσεις αποδεικνύει πως η
εξόρυξη χρυσού ουδόλως συµµορφώνεται προς τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Η συµβολή της στην
ανάπτυξη µιας περιοχής και ειδικά της Θράκης, κάθε άλλο παρά θετική µπορεί να είναι, πόσο µάλλον να
εµφανίζεται και ως αναπτυξιακή ατµοµηχανή της περιοχής.
Η εξόρυξη χρυσού όχι µόνο θα είναι αποτρεπτική για την προσέλκυση οποιασδήποτε φιλικής προς
το περιβάλλον αειφόρου δραστηριότητας στην περιοχή, όχι µόνο θα θέσει σε κίνδυνο όποιες υφίστανται
σήµερα αλλά δεν είναι απίθανο να προσελκύσει κι άλλες επιβαρυντικές για το περιβάλλον
δραστηριότητες και η περιοχή να ακολουθήσει την τύχη των απανταχού του πλανήτη Eldorado.
Καταλήγοντας, είµαστε πεπεισµένοι πως η αποτροπή της εξόρυξης αυτής αποτελεί µεγάλης
σηµασίας πράξη διασφάλισης του περιβάλλοντος, της υγείας των κατοίκων και των υφισταµένων
δραστηριοτήτων και διατηρεί τις προϋποθέσεις για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός µοντέλου
αειφόρου ανάπτυξης που έχει ανάγκη η περιοχή.
Η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων της Ροδόπης και του Έβρου (επιστηµονικών, κοινωνικών,
συνδικαλιστικών κλπ.) καθώς και οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν επανειληµµένα ταχθεί
εναντίον της εξόρυξης χρυσού και έχουν εισπράξει ρητές δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων,
συµπεριλαµβανοµένων των 2 προηγούµενων πρωθυπουργών, πως το έργο δεν πρόκειται να γίνει χωρίς
τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας.
Η οικονοµική βιωσιµότητα µιας δραστηριότητας και η κερδοφορία δεν αποτελούν πλέον τα µόνα και
αποκλειστικά κριτήρια αξιολόγησης και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα θα πρέπει να αξιολογείται και
να εξελίσσεται σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου και βιώσιµης ανάπτυξης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εκµετάλλευση του χρυσού έρχεται σε αντίθεση µε το Χωροταξικό
σχεδιασµό της Περιφέρειας ΑΜΘ, ο οποίος για την περίπτωση του επιθερµικού κοιτάσµατος
χρυσού στην ευρύτερη περιοχή των Σαπών είναι από ισχυρά επιφυλακτικός έως αρνητικός.
Συγκεκριµένα, στην µε αριθµ. 29310/21-7-2003 (ΦΕΚ 1471/Β΄/09-03-2003) απόφαση της
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Π.Α.Μ.-Θ., στο σηµείο (233) αναφέρεται στις εµφανίσεις επιθερµικού χρυσού για
την περιοχή των Σαπών (όρια νοµών Έβρου και Ροδόπης):
(233) Η εκµετάλλευση των αποθεµάτων µπορεί να είναι προβληµατική για την Περιφέρεια,
κυρίως για λόγους αναπότρεπτης βλάβης στο περιβάλλον. ∆εν υπάρχουν οικονοµικά βιώσιµες
µέθοδοι αντιµετώπισης της ισχυρά οχλούσας ρύπανσης.
Βάσει του αρθρου 142 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.∆. 210/ΦΕΚ 277/Α΄/5-10-2973) αναφέρεται ότι, µετά το

χαρακτηρισµό εκατοντάδων χιλιάδων στρεµµάτων σε Έβρο και Ροδόπη, ως µεταλλευτική περιοχή, κάτι που
επιδιώκουν οι εταιρείες µε τις αλλεπάλληλες αιτήσεις τους για µεταλλευτική έρευνα, καµιά άλλη
επενδυτική-αναπτυξιακή δραστηριότητα δεν θα είναι υλοποιήσιµη λόγω των ανωτέρω περιορισµών!!!.
Το τελικό ερώτηµα που τίθεται σε όλους µας δεν είναι:
«ναι ή όχι στον χρυσό»
Αλλά:
«ναι ή όχι στην ανάπτυξη του τόπου µας».
Πιστεύουµε πως η επιλογή είναι αυτονόητη και θα πρέπει να µείνουµε όλοι σταθεροί σ’ αυτήν:
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΧΡΥΣΟ
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Το άρθρο 142 του µεταλλευτικού κώδικα ορίζει ότι:
«Μεταλλευτικαί περιοχαί.
1. Έναντι της εκτελέσεως έργων δηµοσίας ανάγκης και χρησιµότητας, το δικαίωµα της
µεταλλειοκτησίας υποχωρεί, µη δυναµένου του µεταλλειοκτήτου να παρακωλύση την
κατασκευήν τοιούτων έργων, έχοντος δε µόνον δικαίωµα αποζηµιώσεως κατά το κοινόν
δίκαιον.
2. Προκειµένου όµως περί περιοχών αι οποίαι παρουσιάζουν αξιόλογον µεταλλευτικόν
ενδιαφέρον ή υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν εν αυταίς αξιόλογοι µεταλλευτικαί ή
µεταλλουργικαί εγκαταστάσεις, δύναται δια Πρ. ∆/των εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας, να χαρακτηρίζωνται αύται, ως µεταλλευτικαί περιοχαί» και να
απαγορεύηται η εντός αυτών ανάπτυξις ετέρων δραστηριοτήτων, εφ’ όσον εκ τούτων
παρακωλύεται η άσκησις της µεταλλείας ή αι εργασίαι των µεταλλευτικών ή µεταλλουργικών
εγκαταστάσεων, ή, εκ της ασκήσεως της µεταλλείας ή εκ των, κατά τα άνω, εργασιών
παρεµποδίζεται η ανάπτυξις των ετέρων δραστηριοτήτων.
Προσέτι δια την άσκησιν της µεταλλείας ή δια την λειτουργίαν των µεταλλευτικών ή
µεταλλουργικών εγκαταστάσεων εντός των, κατά τα άνω χαρακτηριζοµένων µεταλλευτικών
περιοχών, υποχωρούν και έτεροι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, εξαιρέσει των αναγοµένων
εις την ασφάλειαν της χώρας ή εις την ασφάλειαν των κτισµάτων και των εν αυτοίς
οικούντων.»
∆ηλαδή, µετά τον χαρακτηρισµό εκατοντάδων χιλιάδων στρεµµάτων σε Έβρο και Ροδόπη,
ως µεταλλευτική περιοχή, κάτι που επιδιώκουν οι εταιρείες µε τις αλλεπάλληλες αιτήσεις
τους για µεταλλευτική έρευνα, καµιά άλλη επενδυτική-αναπτυξιακή δραστηριότητα δεν θα
είναι υλοποιήσιµη λόγω των ανωτέρω περιορισµών!!!.
Το τελικό ερώτηµα που τίθεται σε όλους µας δεν είναι:
«ναι ή όχι στον χρυσό»
Αλλά:
«ναι ή όχι στην ανάπτυξη του τόπου µας».
Πιστεύουµε πως η επιλογή είναι αυτονόητη και θα πρέπει να µείνουµε όλοι σταθεροί σ’ αυτήν:
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΧΡΥΣΟ».

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη του την εισήγηση της περιβαλλοντολόγου
κας. Σούλας ∆ραγουµάνη,
Αποφασίζει Οµόφωνα
•

ΕΚΦΡΑΖΕΙ κατηγορηµατικά τις αντιρρήσεις του επί της υποβληθείσης µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων «µεταλλευτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις προς
παραγωγή χρυσού στο Πέραµα της εταιρείας «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ» και διαµηνύει
την κάθετη και κατηγορηµατική αντίθεσή του στην χορήγηση άδειας µεταλλευτικών
ερευνών στο Πέραµα της ΠΕ Εβρου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου
Μαρώνειας –Σαπών για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσης

•

∆ιαµηνύει -Επαναβεβαιώνει –Επικαιροποιεί την κάθετη και κατηγορηµατική άρνηση και
αντίθεση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε οποιαδήποτε µεταλλευτική δραστηριότητα για την
εξόρυξη και εκµετάλλευση χρυσού στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Μαρωνείας-Σαπών.

•

∆ΗΛΩΝΕΙ την αντίθεσή του στην επένδυση που λέγεται εξόρυξη χρυσού και εκφράζει την
επιθυµία και συγχρόνως επιτακτική απαίτηση από την πολιτεία να τροποποιήσει τον
µεταλλευτικό κώδικα
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Η Απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθµ.191/2012
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως παρακάτω :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΟΣΧΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Τα Μέλη
Ακολουθούν 22

υπογραφές

Ακριβές Απόσπασµα
Που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
Ο Πρόεδρος

ΜΟΣΧΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Σήµερα την 1η του µηνός Οκτωβρίου του έτους ∆ύο Χιλιάδες δώδεκα (2012) η υπογεγραµµένη
Μιχαλούδη Παγώνα υπάλληλος του ∆ήµου Μαρωνείας- Σαπών τοιχοκόλλησα στον καθορισµένο χώρο
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος τον από 1- 10 – 2012 πίνακα του ∆ηµάρχου ΜαρωνείαςΣαπών στον οποίο φαίνονται τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως που έχουν συζητηθεί και οι αποφάσεις
που έχουν παρθεί κατά την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που έγινε στις 27 -9– 2012.
Το παρόν αποδεικτικό συντάχθηκε και υπογράφεται.
Η Ενεργήσασα την τοιχοκόλληση.
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