
        

 ΑΙΣΗΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΚΑΣΩΘΙ ΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΩΝ  

               ΔΗΜΟΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ 

(Καη’άξζξ.215 Ν.3463/2006/ΦΔΚ Α΄114, φπσο ηζρχεη κε ην 

άξζξν 284 Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο) 

 

 

 

       ΠΡΟ ΣΟΝ  

1) Αμηφηηκν Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ΓΖΜΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 
 

   ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ:  

α) Πξνο ηνλ αμηφηηκν θ. Γήκαξρν 

β) Πξνο ηνπο αμηφηηκνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο 

γ) Πξνο ηνλ επηθεθαιήο ηεο κεηνςεθίαο, θ. Υξ.Πάρηα 

  (ν νπνίνο έρεη ππνγξάςεη ηελ εζληθή χκβαζε θαη ηηο  

   ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο) 

 

Σν παξφλ θνηλνπνηείηαη (ΜΖ ΤΝΟΓΔΤΟΜΔΝΟ απφ ηηο ππνγξα-

θέο), επίζεο απφ εκάο πξνο: 

1) Κπξηαθάηηθν θαη εκεξήζην παλειιαδηθφ ηχπν 
2) Μέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
3) Βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο 
4) Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
5) Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Υαι-

θηδηθήο 

6) εβαζκηψηαην Μεηξνπνιίηε Ηεξηζζνχ 
7) Πξφεδξν ηνπ ηΔ 
8) Θα δηαλεκεζεί ππφ ηχπνλ θπιιαδίνπ ζηνπο θαηνίθνπο 

ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε 

9) ΤΡΗΕΑ, ΚΚΔ, ΑΝ.ΔΛ. 
 

             Ζκεξνκελία: 1-9-2014 

 

ΘΔΜΑ: Έθηαθηε ζπδήηεζε, φπσο νξίδεη ε παξ.2 ηνπ άξζξ.215 

Ν.3463/2006/ΦΔΚ Α΄114, φπσο ηζρχεη κε ην άξζξν 284 ηνπ 

Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο), κε ζέκα α) λα ιεθζεί απφθαζε αλ 

ζπλαηλεί ην Γ.. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ 

ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο Υξπζφο», θαη β) λα δεηεζεί απφ ηελ 

«Διιεληθφο Υξπζφο» λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Γήκν ηε δηνηθεηηθή 

πξάμε κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Δπελδπηηθφ ηεο ρέδην θαη σο 

εθ ηνχηνπ λνκηκνπνηείηαη λα ην πινπνηεί θ.ι.π. 

 

 

Αμηφηηκε θ. Πξφεδξε ηνπ Γ.., 

 

Δλ πξψηνηο, νιφςπρα επρφκαζηε θαη ζε εζάο θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν 

θαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, θαιή δχλα-

κε θαη επηηπρία ζην δχζθνιν έξγν πνπ ζαο αλέζεζε ε ηνπηθή θνη-
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λσλία, θαη πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη ζα ην θέξεηε ζε αίζην ηέ-

ινο. 

Έρνληαο ππ’φςηλ: 

Α) Σν άξζξν 215 παξ.1,2,3,4 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α΄114) φπσο 

ηζρχεη κε ην Άξζξν 284 ηνπ Ν.3852/2010, βάζεη ηνπ νπνίνπ νξίδε-

ηαη νη δεκφηεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, θαη κπνξνχλ λα θα-

ηαζέηνπλ αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζηνλ Γήκν αλαθνξέο, εξσηήζεηο 

θ.ι.π. γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο επί ζεκάησλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ 

θαη γηα θάζε κνξθήο δεηήκαηα γεληθφηεξνπ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Καη Βάζεη ηνπ άξζξ. 3 ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ. νη δεκφηεο κπνξνχλ λα 

θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε δηαθφξσλ δεηεκάησλ αξκν-

δηφηεηαο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη πξνηάζεηο ζπδεηνχληαη π-

πνρξεσηηθά ζην νηθείν πκβνχιην, εθ’φζνλ έρνπλ θαηαηεζεί απφ 

ηνπιάρηζηνλ 25 άηνκα θαη ελεκεξψλνληαη νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηε 

ζρεηηθή απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη. Ζ απάληεζε ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο 

δεκφηεο νθείιεηαη λα δνζεί εληφο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ. 

 

Β) Έρνληαο ππ’φςηλ καο ηνπο θάησζη λφκνπο: 

   1) Tε χκβαζε Aarhus  2005/370/EK – χκβαζε γηα ηελ πξφ-

ζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο 

   2) Σν ηέηαξην πξφγξακκα δξάζεο ΔΔ 1987  C-328/1  (15 επ.), 

φπνπ ε Δ.Δ. λνκνζεηεί γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ  ζρεηηθά 

κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. 

   3) Σελ Οδεγία 90/313/ΔΟΚ, Οδεγία ηεο 7
εο
 Ηνπλίνπ 1990 – 

Δ.Δ. 1990 L 158/56 επ., ε νπνία επηβάιιεη ηελ  ειεχζεξε πιε-

ξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο, φπνπ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 1, νη δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο είλαη ππνρξεσκέ-

λεο λα εμαζθαιίδνπλ ζηνλ πνιίηε ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο πιεξν-

θνξίεο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, βάζεη ηνπ άξζξ. 3 παξ. 1 

ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ  

ππνρξενχληαη λα ρνξεγνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ ζε ν-

πνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην δεηά. Σν άξζξν 7 ηεο 

Οδεγίαο, ππνρξεψλεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο λα παξάζρνπλ πιε-

ξνθφξεζε ζην θνηλφ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

    4) Σνλ Ν.1650/1986    

 

 

Γ) Σν πξνεθινγηθφ θπιιάδην ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μίρνπ 

«ΚΗΝΖΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ», φπνπ ζηελ έθηε ζειίδα κε ηίηιν: «Οη αξρέο 

πνπ ζα δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπ Γήκνπ», θαη αλαθέξεη φηη ζα είλαη: 

ε «λνκηκόηεηα», ε «ρξεζηή θαη αδηάθζνξε δηνίθεζε», ε «αληαπό-

θξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνηώλ», ε «απνηειεζκαηηθόηεηα», ε 

«ζπκκεηνρή ηνπ δεκόηε», ε «δηαθάλεηα». 

 

Γ)  Σν άξζξν 24§1 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ νξίδεη φηη ε πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε 

ηνπ θξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο. Γηα ηε δηαθχιαμή ηνπ ην 

θξάηνο  έρεη ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά θαη θα-

ηαζηαιηηθά κέηξα.  

 



 3 

Δ) Σν άξζξν 75§α,1 θαη β,2,8 ηνπ Νφκνπ 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄114), 

φπσο ηζρχεη κε ην άξζξ. 94 θεθ.Σ΄ηνπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξά-

ηεο)§1, φπνπ νξίδεη φηη είλαη ππνρξέσζε ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο ε 

πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζέηνπκε λνκίκσο ελψπηφλ ζαο ηα θά-

ησζη: 

Αμηφηηκε θ. Πξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,  

φπσο είλαη γλσζηφ, ν αξρεγφο ηεο κεηνςεθίαο θ. Υξήζηνο Πάρηαο, 

κε άθξσο παξάλνκεο δηαδηθαζίεο κε ζχκβαζε πνπ απνηειεί κέγηζην 

νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν, α) κεηαβίβαζε πεξηνρή 316 ρηι. ζηξεκκάησλ 

ηνπ Γήκνπ καο ζηελ εηαηξεία  «Διιεληθφο Υξπζφο», ρσξίο λα απαη-

ηήζεη γηα ην ειιεληθφ δεκφζην νχηε έλα ιεπηφ ηνπ επξψ, ρσξίο λα 

θαηνρπξψζεη έζησ θαη κηα ζέζε εξγαζίαο γηα ηνπο απνιπκέλνπο εθ 

ηεο ΣVX κεηαιισξχρσλ, ρσξίο λα θαηνρπξψζεη ην παξακηθξφ δηθαίσ-

κα επί ηνπ εμνξπζζφκελνπ θαηά ηα άιια ειιεληθνχ ρξπζνχ, θαη ε-

πηπιένλ δεκηψλνληαο ην ειιεληθφ δεκφζην πιεξψλνληαο πεξί ηα 

30.000.000 επξψ γηα (απνδεκίσζε) ην πξφγξακκα επαλαθαηάξηηζεο 

θαη αζθάιηζεο ησλ απνιπκέλσλ κεηαιισξχρσλ, απαιιάζζνληαο ηελ 

εηαηξεία απφ πξφζηηκα γηα βιάβεο ηνπ πεξηβάιινληνο, αζθαιηζηηθά 

ηέιε, ζπκβνιαηνγξαθηθά ηέιε, θφξνπο, θ.ι.π. β) Ο θ. Πάρηαο ππέ-

γξαςε ηε ζχκβαζε πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν.3220/2004, εληφο ηεο ν-

πνίαο βαζηθή νπζηαζηηθή θαη πξψηηζηε ζπκβαηηθή ηεο ππνρξέσζε 

ζην άξζξ.3 νξηδφηαλ απφ ηνλ θ. Πάρηα ε εθπφλεζε πιήξνπο θαη άξ-

ηηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο θαη φρη κφλν ησλ ηξησλ επηκέξνπο (θνπξηψλ, Οιπκπηά-

δνο, Μαληέκ Λάθθνπ), ην νπνίν ε εηαηξεία φθεηιε λα θαηαζέζεη 

ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο ηερληθέο κειέηεο ην αξγφηεξν κέρξη 

ηηο 28/1/2006, θαη ην ειιεληθφ δεκφζην ππνρξενχην λα πξνβεί 

ζηελ έγθξηζή ηνπ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 28/1/2007. Μέρξη ζήκεξα 

πνπ θαηαζέηνπκε ηελ παξνχζα, ε εηαηξεία δελ έρεη θαηαζέζεη πιή-

ξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην γηα ην ζύλνιν ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο. Καηέζεζε κφλν γηα ηα ηξία πξναλαθεξφκελα κεηαιιεία, 

θαη απηφ φρη νινθιεξσκέλν, δηφηη κέρξη ζήκεξα ε εηαηξεία δελ 

έρεη θαηαζέζεη πιήξε κειέηε γηα ηε κεηαιινπξγία ρξπζνχ, πνπ εί-

λαη ην θπξηφηεξν βαζηθφηεξν, νπζησδέζηεξν θαη επίκαρν ζηνηρείν 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη 

ιάβεη ηε ζχκθσλε κε ηνλ Ν.3220/2004 Άδεηα γηα ηε κεηαιινπξγία 

ρξπζνχ. Σελ ίδηα ζηηγκή ε εηαηξεία δηελεξγεί γεσηξήζεηο πεξηρα-

ξάθσζεο ησλ θνηηαζκάησλ ησλ άιισλ ζηφρσλ -Φηζψθα, Πηάβηηζα, 

Σζηθάξα θ.ι.π.-, (έρεη πεξί ηνπο 20 αθφκα ζηφρνπο). Σν ειιεληθφ 

δεκφζην, επεηδή ε εηαηξεία δελ ηήξεζε ηε ζπκβαηηθή ηεο ππνρξέσ-

ζε κέρξη ζήκεξα φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ 

Ν.3220/2004, δελ πξνέβε ζε έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε 

ηελ επηβαιιφκελε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3220, ε εηαηξεία πξηλ εγθξηζεί ην Δ-

πελδπηηθφ ρέδην Αλάπηπμεο, δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζηελ πιν-

πνίεζή ηνπ, έζησ πξνβαίλνληαο ζε εξγαζίεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο. 

Γπζηπρψο, παξαλφκσο ε εηαηξεία πινπνηεί ην κε εγθξηζέλ επελδπ-

ηηθφ ηεο ζρέδην, θαηαζηξέθνληαο κε αλαζηξέςηκα  ην πεξηβάιινλ 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ καο. Γπζηπρψο ν πξψελ Γήκαξρνο θ. Πά-
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ρηαο, παξ’φηη ππέγξαςε ηε ζχκβαζε θαη έζεζε ηνπο φξνπο, φιν απ-

ηφ ην δηάζηεκα ζπγθάιππηε ηελ παξαλνκία απηή θαη ήηαλ ππέξκαρνο 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, ρσξίο λα έρεη εγθξηζεί. 

 

Ζ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ήδε κε αλαζηξέςηκε. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη επί 2500 ρηιηάδεο ρξφληα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπ-

ληεξεηηθά κεηαιιεία, νπδέπνηε ππήξμε ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε ηα 

λεξά. Με ην απφ 4-8-2014 κε Α.Π.37611 έγγξαθφ ηεο, πνπ απεπζχ-

λεη ε Γ/λζε Τδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνο ηνλ Γήκν Αξηζηνηέ-

ιε, ελεκεξψλεη φηη ζην ππφγεην ξσγκαηηθφ ζχζηεκα «θνπξηέο-

Μαχξεο Πέηξεο, ε πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ πδάησλ πιένλ ραξαθηεξί-

δεηαη θαθή ιφγσ ζπγθεληξψζεσλ κνιχβδνπ θαη αξζεληθνχ, νη νπνίεο 

νθείινληαη ζε αλζξσπνγελείο αηηίεο ιφγσ ηεο κεηαιιεπηηθήο δξα-

ζηεξηφηεηαο», θαη δπζηπρψο πξνηείλνπλ πιένλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ, λα ζηξαθνχκε ζηα πδαηηθά απνζέκαηα «ηεο πεξηνρήο Υνιν-

κψληα-Χξαηνθάζηξνπ». Γελ ζα επεθηαζνχκε ζην παξφλ ζηηο πεξηβαι-

ινληηθέο θαηαζηξνθέο πνπ ζπληεινχληαη. Όιν απηφ ην δηάζηεκα πνπ 

ζηνλ Γήκν καο πινπνηείηαη παξαλφκσο ην κε εγθεθξηκέλν Δπελδπηη-

θφ ρέδην ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.», πιήζνο μέλσλ 

Γήκσλ, αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά θάπνηνπο (ν Γήκνο Καιακαξηάο, ν 

Γήκνο Κνξδειηνχ Δπφζκνπ, ν Γήκνπο Παχινπ Μειά, ν Γήκνο Πέιιαο, 

ν Γήκνο ηζσλίαο, ν Γήκνο Βφιβεο, ν Γήκνο Λαγθαδά, ν Γήκνο Α-

κπεινθήπσλ, Μελεκέλεο, ν Γήκνο Μήινπ, ν Γήκνο Λαπξεσηηθήο, ε 

Γηαλνκαξρηαθή Δπηηξνπή Ρνδφπεο-Έβξνπ, Γεκνηηθή Δλφηεηα Οξκχιη-

αο, Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νέσλ Μνπδαληψλ θ.ι.π.), πήξαλ απφθαζε ηα 

Γεκνηηθά ηνπο πκβνχιηα θαηά ηεο πινπνίεζεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ 

Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, ζπκπαξαζηεθφκελνη ζηνπο αγσληδφκελνπο θα-

ηνίθνπο θαη ελδηαθεξφκελνη εηιηθξηλά θαη νπζηαζηηθά γηα ηνλ ηφ-

πν πνπ θαηνηθνχκε.  

Δπίζεο πνιινί επίζεκνη θνξείο αιιά θαη πξνζσπηθφηεηεο απφ φιε 

ηελ Διιάδα αιιά θαη ην εμσηεξηθφ, πήξαλ ζαθή ζέζε θαηά ηεο πιν-

πνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ζηνλ Γήκν καο. 

Δλδεηθηηθά κφλν, αλαθέξνπκε ιίγνπο πξνο πίζησζε ηνπ πιήζνπο ην 

νπνίν είλαη αλαξίζκεην θαη είλαη αδχλαηνλ λα αλαθεξζνχλ κε ηελ 

παξνχζα. Βιέπε: 

Γειηίν Σχπνπ Πξπηαλείαο ηνπ Α.Π.Θ., 

πκβνχιην Πεξηβ/ληνο ηνπ Α.Π.Θ., 

Γεσπνληθή ρνιή Α.Π.Θ., 

ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

ΣΔΔ Σκήκα Αλαηνιηθήο Θξάθεο, 

Οκνζπνλδία Μειηζζνθφκσλ Διιάδνο, 

πλδηθάην Δξγαδνκέλσλ ΗΓΜΔ. 

Έλσζε Ηαηξψλ Υαιθηδηθήο, 

Παλειιήλην Γίθηπν Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ, 

Παλειιήληα Έλσζε Γαζνιφγσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, 

Οκνζπνλδία Δλψζεσλ Ννζνθνκεηαθψλ Ηαηξψλ Διιάδνο,    

Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, 

Γηεπηζηεκνληθφ Κέληξν Αξηζηνηειηθψλ Μειεηψλ ηνπ Α.Π.Θ., 

Ζζνπνηνί ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Β.Διιάδνο,  

Γίθηπν γηα ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα,  

χιινγνο Αζελαίσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,  
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χλδεζκνο Γεσιφγσλ Μειεηεηψλ Διιάδνο, 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Φνηηεηηθνχ πιιφγνπ Μεραληθψλ Μεηαι-

ιείσλ Μεηαιινπξγψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ, 

χιινγνη Γπλαηθψλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

Μίθεο Θενδσξάθεο θαη ην θίλεκα «ΠΗΘΑ» , 

Οκνζπνλδία Γπλαηθψλ Διιάδνο, 

χιινγνο Φνηηεηψλ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Παλ/κηνπ Γπη. 

Μαθεδνλίαο, 

Παλειιαδηθή Φηινδστθή θαη Πεξηβ/θε Οκνζπνλδία, καδί κε ηελ   

Παλειιαδηθή πληνληζηηθή Δπηηξνπή 115 Φηινδστθψλ σκαηείσλ, 

Οηθνινγηθέο Κηλήζεηο Γξάκαο, εξξψλ, Καβάιαο, Θάζνπ, Νέζηνπ, 

Κνκνηελήο, Αιεμ/πνιεο, 

Διιεληθή Γαζνινγηθή Δηαηξεία, 

χιινγνο Δξγαδνκέλσλ ΔΛΣΑΣ, 

Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Γνλέσλ Μαζεηψλ Διιάδνο, 

χιινγνο Αξρηηεθηφλσλ Θεζ/ληθεο, 

χιινγνο Τπαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλψζεσλ Μεραληθψλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ Γη-

πισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ, 

Γίθηπν 50 πιιφγσλ θαη Φνξέσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, 

Κίλεζε γηα ηηο Διεπζεξίεο θαη ηα Γεκνθξαηηθά Γηθαηψκαηα ηεο ε-

πνρήο καο, 

Δπηηξνπή Αγψλα «ΓΔΝ ΠΛΖΡΧΝΧ», 

Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, 

Παλειιήληα Έλσζε Κηελνηξφθσλ, 

Οκνζπνλδία Μειηζζνθνκηθψλ πιιφγσλ θαη πλεηαηξηζκψλ Διιάδνο, 

Παλειιήληα Κίλεζε Γαζνιφγσλ, 

Οκνζπνλδία σκαηείσλ Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ Υαιθηδηθήο, 

Παλραιθηδηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο, 

Αγξνηηθφο χιινγνο Οξκχιηαο, 

Οκνζπνλδία Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ Κνξηλζηαθνχ Κφιπνπ, 

Έλσζε Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Χξαηνθάζηξνπ, 

ΔΛΜΔ Ηζάθεο, Κεθαιινληάο, 

Δξγαδφκελνη Ννζνθνκείνπ Μεζνινγγίνπ, 

Κάηνηθνη Γήκνπ Δκ. Παπά εξξψλ, 

Αλεμάξηεηε Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ Γήκνπ Θεξκατθνχ, 

ΔΛΜΔ Πηεξξίαο, Υαιθηδηθήο, Νάνπζαο, 

European Left, 

4
Ο
 Γεληθφ Λχθεην Αγ.Παξαζθεπήο Αζελψλ, 

Πιήζνο Δπηηξνπψλ Αγψλα αλά ηελ Διιάδα, 

Αξθεηά θφκκαηα, 

Αξθεηνί επξσβνπιεπηέο, 

Έλσζε Ξελνδφρσλ Θάζνπ, 

Α΄ ΔΛΜΔ Θεζ/ληθεο, 

Α΄ ΔΛΜΔ άκνπ, 

Α΄ ΔΛΜΔ Υαιθηδηθήο, 

θ. Ννάκ Σζφκζθη, 

θα Ναφκη Κιάτλ, 

Λατθφ Κίλεκα Τγείαο ηνπ Καλαδά, 

Ηηαιηθφ θφξνπκ ησλ θηλεκάησλ γηα ην λεξφ, 

Φήθηζκα πιιφγσλ θαη θνξέσλ Κέξθπξαο, 
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Δπηηξνπή Αιιειεγγχεο γηα ηελ Διιάδα Κνισλίαο, 

Βνπιεπηήο Καλαδά, θα Νiki Ashton, 

ΟΛΜΔ, 

χιινγνο Καιιηηερλψλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Β. Διιάδνο. 

 

Γπζηπρψο, ν κφλνο πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη πάξεη ζέζε γηα ηνλ 

ηφπν ηνπ, είλαη ν ΓΖΜΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ, ν νπνίνο φιν απηφ ην δηά-

ζηεκα ζηήξηδε ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο εηαη-

ξείαο, κε ηελ απφθαζε 332/2011 πνπ έιαβε ζηηο 12-9-2011 ην Γε-

κνηηθφ πκβνχιην. Ο πξψελ Γήκαξρνο φξηζε λα γίλεη ζηελ έδξα ηεο 

εηαηξείαο ζην ηξαηψλη (ελψ απείραλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο 

κείδνλνο κεηνςεθίαο), θαη έβαιε φισο απαξαδέθησο λα ελεκεξψζνπλ 

ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο παξαηάμεψο ηνπ, νη εθπξφζσπνη 

ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο Υξπζφο» θ. Θενδσξαθφπνπινο Μηράιεο θαη 

θα Γαδέα Έκπ, ν Γεληθφο Γ/ληεο ηεο εηαηξείαο θ. Πέηξνο ηξαηνπ-

δάθεο, νη νπνίνη ζπζηεκαηηθά απέθξπςαλ απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκ-

βνχινπο ην γεγνλφο ηεο κε έγθξηζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ηεο 

εηαηξείαο απφ ηελ πνιηηεία, σο ν Ν. 3220/2004 βάζεη ηνπ άξζξ.3 

νξίδεη, θαη εμαπάηεζαλ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο αθνχ ηνπο έ-

βαιαλ λα ζηεξίμνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο κε εγθεθξηκέλνπ Δπελδπηη-

θνχ ρεδίνπ (βι. απφζπαζκα Πξαθηηθνχ 15/2011 κε αξ. Απφθαζεο 

332/2011 ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε). 

 

Επεηδή ην Δπελδπηηθφ ρέδην Αλάπηπμεο ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλ-

δξαο, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαηαηεζεί πιήξεο θαη άξηην γηα ην 

ζύλνιν ησλ κεηαιιεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ σο ν Ν.3220/2004 νξί-

δεη, αιιά κφλν γηα ηα ηξία επηκέξνπο κεηαιιεία ησλ θνπξηψλ, 

Οιπκπηάδνο, Μαληέκ Λάθθνπ, θαη απνθξχπηνπλ επηκειψο ηελ αλάπηπ-

με πιήζνπο άιισλ κεηαιιείσλ (Βι. Φηζψθα, Πηάβηηζα, Σζηθάξα, Βί-

λα, Πξαβίηα, Εέπθν θ.ι.π.). Τπνκλήνπκε φηη ν εζληθφο λνκνζέηεο 

φπσο είλαη θπζηθφ, φξηζε φηη εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ φξηζε ησλ 24 

κελψλ ην αξγόηεξν απφ ηελ θχξσζε ηεο χκβαζεο (28-1-04), ζέιεη 

λα γλσξίδεη πιήξσο θαη απνιχησο, πψο ε εηαηξεία ζθνπεχεη ζπλν-

ιηθά θαη εληαία  λα πξνβεί ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλ-

δξαο -θαη ην ηνλίδνπκε φρη κφλν ηα επί κέξνπο κεηαιιεία ησλ 

θνπξηψλ, Οιπκπηάδνο, ηξαηνλίθεο, αιιά ήζειε πιήξεο επελδπηηθφ 

ζρέδην- δει. πφζα αθξηβψο κεηαιιεία ζα αλαπηχμεη, ζε πνηεο α-

θξηβψο ηνπνζεζίεο, ζε ηη βαζκφ, πνηεο κεζφδνπο ζα αθνινπζήζεη, 

φιεο ηηο ηερληθέο κειέηεο, ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θ.ι.π. 

Απηή ηελ εθπφλεζε πιήξνπο θαη άξηηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα 

ην ζχλνιν ηεο αλάπηπμεο ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ην απαηηεί, ψ-

ζηε λα δίλεηαη θαη ζηε δηνίθεζε θαη αδεηνδνηνχζα αξρή θαη ζηνπο 

θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ γλσκν-

δνηνχλ, ε δπλαηφηεηα νξζήο θαη αληηθεηκεληθήο εθηίκεζεο, πνπ ζα 

απνξξέεη από ην ζύλνιν αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαη 

ηέινο θαη ζην Αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αληη-

θεηκεληθήο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο κεηαμχ ηεο επαπεηινχκελεο βιάβεο 

θαη ηνπ πηζαλνχ πξνζδνθψκελνπ δεκνζίνπ νθέινπο. 

Σν δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη απνζπαζκαηηθφ επελδπηηθφ ζρέδην 

αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θαη δελ επηηξέπεη αληηθεηκε-

ληθά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηελ νξζή αμηνιφγεζε, ηε ζπλνιηθή πεξηβαιιν-
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ληηθή εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο επέλδπζεο πνπ ζα γίλεη ζπλνιηθά 

ζην πεξηβάιινλ ηεο Β. Υαιθηδηθήο, θαη ζπλεπψο θαζηζηνχλ αλέθηθην 

ελ ζπλερεία θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ φξσλ πξνζηαζίαο, 

αιιά θαη δελ επηηξέπνπλ αληηθεηκεληθά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηελ αμην-

ιφγεζε θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ησλ επηβεβιεκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ.  

 

 

Επεηδή ην επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ησλ Μεηαιιείσλ Καζ-

ζάλδξαο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εγθξηζεί φπσο επηβάιιεη ν 

Ν.3220/2004, θαη ν Νφκνο (ε θπξσζείζα ζχκβαζε) δελ επηηξέπεη ηελ 

πινπνίεζή ηνπ άλεπ ηεο λφκηκεο εγθξίζεσο κε ηελ επηβεβιεκέλε δη-

νηθεηηθή πξάμε. Ο Κπξσηηθφο εζληθφο λφκνο 3220/2004 κε ην άξζξν 
3, είλαη ζαθήο θαη δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην, νχηε ζπγρχζεσο 

νχηε παξεξκελείαο, νχηε ειαζηηθφηεηαο. Ο Νφκνο δελ επηηξέπεη ζε 

θακκία απνιχησο πεξίπησζε ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απφ νπνηνλ-

δήπνηε θαη αλ γίλεηαη ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, δελ 

επηηξέπεη ζε ππαιιήινπο κε δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή ζε ππνπξγνχο κε 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο λα ηξνπνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο θαη 

ηνπ Νφκνπ, ή ην ρεηξφηεξν δη’ απιψλ επηζηνιψλ αιιεινγξαθίαο λα 

δειψλεη αθφκα θαη φηη αξρηθά ζπκθσλεί κε ηελ πινπνίεζε επελδπηη-

θνχ ζρεδίνπ πνπ αληίθεηηαη θαηάθσξα ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
 

 

Επεηδή ζαο πξνζθνκίδνπκε ηα θάησζη έγγξαθα πνπ δηαρξνληθά θαη 

ζηαζεξά ε ίδηα αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ εγγξάθσο, ελππνγξά-

θσο, ελζθξαγίζησο, νκνινγεί φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην κέρξη ζή-

κεξα ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΔΓΚΡΗΘΔΗ απφ ηελ πνιηηεία σο ν Νφκνο 3220/2004, 

άξζξ.3.3 θαη 3.4 νξίδεη, θαη είλαη: 

1) Σν απφ 31/5/2012 κε Α.Π.: Γ8/Α/Φ.7.49.13/νηθ.11977/873 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβ/ληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

θαη Γελ. Γ/ζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ Γ/ζεο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βη-

νκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, πνπ απέζηεηιε πξνο ην πκ-

βνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη παξειήθζε απφ ηελ Δηζεγήηξηα θα 

Μαπξνπφδε θαη έιαβε απφ ην ηΔ αξηζκφ πξσηνθφιινπ εηζεξρν-

κέλνπ εγγξάθνπ 2808/1.6.2012. Γη’απηνχ ηνπ εγγξάθνπ ε πν-

ιηηεία μεθάζαξα ελεκεξψλεη φηη ην επελδπηηθό ζρέδην πνπ 

είρε θαηαηεζεί ειιηπέο ζηηο 27-1-2006 «ΔΕΝ ΕΥΕΙ ΑΚΟΜΑ Ε-

ΓΚΡΙΘΕΙ» (θαη κέρξη ζήκεξα νπδέπνηε εθδφζεθε γηα ην επελ-

δπηηθφ ζρέδην εγθξηηηθή δηνηθεηηθή πξάμε, σο ν 

Ν.3220/2004, άξζξ.3.3 θαη 3.4 νξίδεη). αο ην θαηαζέηνπκε 

σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο σο ρεη.Νν.1. 

2) Σελ απφ 27/3/2006 κε Α.Π.: Γ8-Α/Φ7.49.13/νηθ.6837/1477 α-
πιή επηζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Γελ.Γ/ζεο Φπζη-

θνχ Πινχηνπ, Γ/ζεο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, 

Σκήκα Α΄, πξνο ηελ «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.Μ.Β.Υ.», φπνπ ε-

λεκεξψλεη ηελ εηαηξεία φηη απηφ πνπ θαηέζεζε σο Δπελδπηηθφ 

ρέδην αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο κε Α.Π. 

437/27.1.06, είλαη κε πιήξεο, κε άξηην, ειιηπέο θαη ζην 

ηερληθφ θαη ζην νηθνλνκηθφ ηνπ κέξνο, δελ ζπλνδεχεηαη απφ 

θακκία απνιχησο ηερληθή κειέηε, θαηαγξάθεη ελδεηθηηθά ελ-
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λέα ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη επηθπιάζζεηαη γηα πεξαηηέξσ. 

(Απηή ε απιή επηζηνιή πνπ επηζεκαίλεη φηη ην επελδπηηθφ 

ζρέδην δελ πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 3.2 ηνπ 

Ν.3220/2004, «βαπηίζζεθε» απφ ηνπο ππαηηίνπο σο «έγθξηζε», 

παξά ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ε ππεξεζία πνπ ην έγξαςε, δηα-

ρξνληθά φπσο απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζρεηηθά Νν.1, Νν.3, 

Νν.4, ελεκέξσλε φηη ην απφ 2006 επελδπηηθφ ζρέδην ηεο ε-

ηαηξείαο «δελ έρεη έσο ζήκεξα εγθξηζεί». Καη θαηαλνεί ν 

θαζέλαο ην κέγεζνο ηεο απάηεο, ηεο ζπλέξγεηαο, ηεο ππνλφ-

κεπζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηεο θαηαθξφλεζεο, θαη θα-

ηαπάηεζεο ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ λφκσλ, θαη θπξίσο ηεο 

εζληθήο πκβάζεσο πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Νφκν 3220/2004). αο 

ην θαηαζέηνπκε σο ρεη. Νν.2. 

3) Χο ρεη.Νν.3, ζαο επηζπλάπηνπκε ζηελ παξνχζα ην απφ 

2/12/2010 κε Α.Π.: Γ8-Α/Φ.7.49.13/22343/3949 έγγξαθν ηνπ 

ΤΠΔΚΑ ηεο Γελ. Γ/ζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γ/ζε Μεηαιιεπηηθψλ 

θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκ.Α΄, πξνο ηελ «Διιεληθφο Υξπ-

ζφο» θαη ΤΠΔΚΑ, φπνπ ζηελ πξψηε ζειίδα, ζηηο παξαηεξήζεηο 

επί ηεο ΜΠΔ, γλσζηνπνηεί φηη: «Σν πεξηερφκελν ηνπ Δπελδπ-

ηηθνχ ρεδίνπ πνπ έρεη θαηαηεζεί ζηηο 27-1-2006 δελ έρεη 

αθφκα εγθξηζεί». 

4) Χο ρεη.Νν.4, ζαο επηζπλάπηνπκε ζηελ παξνχζα ην απφ 10-2-
2012 κε Α.Π.: Γ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΚΑ 

ηεο Γελ. Γ/ζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γ/ζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βη-

νκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκ.Α΄, φπνπ είλαη ε απφθαζε ηνπ ππνέξ-

γνπ θνπξηψλ, φπνπ παξαλφκσο δίλεηαη άδεηα πινπνίεζεο ηνπ 

Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ρσξίο λα έρεη εγθξηζεί!!! 

5) Χο ρεη.Νν.5, ζαο επηζπλάπηνπκε ζηελ παξνχζα ηελ 

ππ’αξηζ.398/2012 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ, 

φπνπ ζηε ζει.3 ζηελ παξ.5, κπνξείηε λα ζαπκάζεηε ηελ πξφ-

ζεζε ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ 

ηεο ρψξαο, νη νπνίνη έρνληαο ιάβεη γλψζε απφ ην ρεη.Νν.1 

πνπ ζαο θαηαζέζακε, δνκνχλ ηελ απφθαζή ηνπο πάλσ ζην ςεχ-

δνο, θαη απνθαίλνληαη φηη: «πκκνξθνχκελε πξνο ηηο ζπκβα-

ηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, ε εηαηξεία Διιεληθφο Υξπζφο ππέβαιε 

νινθιεξσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο, ην νπνίν εγθξίζεθε ζηηο 27-3-2006 απφ ηελ Γ/ζε 

Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλά-

πηπμεο (θαη) ζηε ζπλέρεηα μεθίλεζε ε δηαδηθαζία πεξηβαιιν-

ληηθήο αδεηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο»!!! 

Γελ πξνβαίλνπκε ζε θαλέλαλ απνιχησο ζρνιηαζκφ, δηφηη κε ηα 

φζα απνθαίλνληαη, νη δηθαζηέο ηνπ ηΔ εμαθαλίδνπλ θάζε ί-

ρλνο ελαπνκείλαληνο πεξί δηθαίνπ αηζζήκαηφο καο. 

6) Χο ρεη.Νν.6, ζαο επηζπλάπηνπκε ηελ ππ’αξηζ.1492/2013 απφ-
θαζε ηνπ ηΔ, ηελ νπνία ε εηαηξεία έρεη θάλεη «ζεκαία» θαη 

ζχκθσλα κε ην επαγγειηθφ ξεηφ θξαδαίλεη, επηζεκαίλεη θαη 

ππνδεηθλχεη σο θάξκαθν ζεξαπείαο «δηά πάζαλ λφζνλ θαη πά-

ζαλ καιαθίαλ». Όπσο θη εζείο δηαπηζηψλεηε ζην πξννίκην ηεο 

απφθαζεο, ζηε ζει. 3 απφ 41, πξνθεηκέλνπ λα απνξξίςνπλ ηελ 

πξνζθπγή ησλ θαηνίθσλ σο θαη ζην ρεη.Νν.5 πεξηγξάςακε, 

δνκνχλ ηελ απφθαζή ηνπο πάλσ ζην ςεχδνο, αθνχ απνδεηθλχε-
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ηαη κε ην ρεη.Νν.1 φηη είραλ αξκνδίσο πξνεγνπκέλσο ελεκε-

ξσζεί απφ ηε Γηνίθεζε. Έηζη ινηπφλ απνθαίλνληαη: «Πξνο εθ-

πιήξσζε ηεο ζπκβαηηθήο ηεο ππνρξεψζεσο ε παξεκβαίλνπζα π-

πέβαιε νινθιεξσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ησλ κεηαι-

ιείσλ Καζζάλδξαο, επί ηνπ νπνίνπ γλσκνδφηεζε ζεηηθά ε Γ/ζε 

Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλά-

πηπμεο κε ην απφ 27-3-2006 έγγξαθφ ηεο. Αθνινχζσο θηλήζεθε 

ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο γηα ηελ αμηνπνί-

εζε ησλ θνηηαζκάησλ Οιπκπηάδνο, Μαχξσλ Πεηξψλ θαη θνπ-

ξηψλ…». 

 

7) Χο ρεη.Νν.7, ζαο επηζπλάπηνπκε ηελ εζληθή χκβαζε πνπ θπ-
ξψζεθε κε ηνλ Νφκν 3220/2004, ΦΔΚ αξηζ.θχιινπ 

15/28.1.2004, φπνπ ζην άξζξν 3 έρεη ηεζεί σο βαζηθή ζπκβα-

ηηθή ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ, απηφ λα έρεη εγθξη-

ζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 28-1-2007. ηελ παξ.β ηνπ άξζξνπ 

3, νξίδνληαη απζηεξά πνηεο κφλν εξγαζίεο επηηξέπεηαη λα 

εθηειεί ε εηαηξεία πξηλ εγθξηζεί ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην, 

ζην δε άξζξν 4 ζαθέζηαηα ν εζληθφο λνκνζέηεο νξίδεη ηηο 

ζπλέπεηεο απφ ηε κε ηήξεζε ηεο βαζηθφηεξεο ζπκβαηηθήο ππν-

ρξέσζεο ηεο εηαηξείαο: «Ζ κε εθπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθήο ππν-

ρξέσζεο πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζπληζηά 

ιφγν θαηαγγειίαο απηήο. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη κε θνηλνπνίε-

ζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ θαη ζπλεπάγεηαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη 

αλαζηξνθή ηεο κεηαβίβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πα-

ξνχζαο. ην πιαίζην απηφ ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα επη-

ζηξέςεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεο κεηαβηβάζζεθαλ…. 

ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε θαηαβνιή εχινγεο απνδεκίσζεο 

ζην ζπκβαιιφκελν κέξνο πνπ δελ επζχλεηαη γηα ηελ θαηαγγε-

ιία…». (Καηά ηε γλψκε καο επεηδή νξγαλσκέλα, κεζνδεπκέλα 

θαη ε θπβέξλεζε θαη ε δηθαηνζχλε θαη ε εηαηξεία, εγθιεκά-

ηεζαλ εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ καο θαη επέθεξαλ δεκία κε αλα-

ζηξέςηκε κε ηελ παξάλνκε πινπνίεζε κε εγθεθξηκέλνπ επελδπ-

ηηθνχ ζρεδίνπ, δχλαηαη ν Γήκνο «Αξηζηνηέιε» πνπ έρεη έλλν-

κν ζπκθέξνλ λα εγείξεη αγσγηθέο αμηψζεηο δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ γηα φιε ηελ πεξηβαιινληηθή θαη εζηθή βιάβε πνπ έρεη 

ππνζηεί, δεδνκέλνπ φηη έρεη θαηαζηξαθεί ην κέγηζην αγαζφ 

κηαο θνηλσλίαο, πνπ είλαη ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε θνηλσληθή 

εηξήλε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απαγνξεχεηαη πιένλ ζηνπο 

δεκφηεο λα βξίζθνληαη ν έλαο απφ ηνλ άιιν ζε απφζηαζε κη-

θξφηεξε ησλ δέθα κέηξσλ. Γελ κπνξνχκε εδψ λα αλαθέξνπκε 

αλαιπηηθά ηε δεκία πνπ έρνπκε ππνζηεί.  

 

 

Επεηδή ε απφθαζε ηνπ ηΔ ππ’αξηζ. 1492/2013 θαη ε απφθαζε αλα-

ζηνιψλ ηνπ ηΔ ππ’αξηζ. 398/2012, έρνπλ δνκεζεί πάλσ ζην ζπλεη-

δεηφ ςεχδνο φηη δήζελ έρεη εγθξηζεί ην Δπελδπηηθφ ρέδην Αλά-

πηπμεο ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, πξάγκα φκσο πνπ απφ ηνλ θάθε-

ιν ηεο Γηνίθεζεο πνπ εζηάιε ζηηο Δηζεγήηξηεο δελ πξνθχπηεη (βι. 

ρεη.Νν.1), απνδεηθλχεηαη φηη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ελψ 
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έιαβε γλψζε απφ ηε Γηνίθεζε φηη δελ έρεη εγθξηζεί ην επελδπηηθφ 

ζρέδην, θαη σο εθ ηνχηνπ νχηε πεξηβαιινληηθνί φξνη κπνξνχζαλ λα 

εμεηαζζνχλ νχηε θαλ λα ππνβιεζνχλ, θαη θπζηθά ε θπξσζείζα χκ-

βαζε απαγνξεχεη ηελ πινπνίεζε ηνπ κε εγθεθξηκέλνπ Δπελδπηηθνχ 

ρεδίνπ, ην ηΔ ινηπφλ, κε πξφζεζε, ελ πιήξε γλψζεη ηεο αλαιή-

ζεηαο, δφκεζε ηηο απνθάζεηο ηνπ πάλσ ζην ζπλεηδεηφ ςεχδνο ηεο 

δήζελ εγθξίζεσο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, εμαθαλίδνληαο θάζε ί-

ρλνο ελαπνκείλαληνο πεξί δηθαίνπ αηζζήκαηνο ησλ πνιηηψλ, δνιν-

θνλψληαο ηελ αιήζεηα θαη εμαπαηψληαο ηελ θνηλή γλψκε. 

 

 

ΔΙΑ ΣΑΤΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΤΜΕ ΚΑΙ ΑΙΣΟΤΜΕΘΑ :  

 

1) Μεηά ηε ιήςε ηεο παξνχζαο, παξαθαινχκε ρσξίο ρξνλνηξηβή 

λα δεηήζεηε εγγξάθσο σο ν λόκνο νξίδεη θαη θαηεπεηγόλησο από 

ηελ εηαηξεία «Ειιεληθόο Υξπζόο Α.Ε.» άκεζα εληόο 5 εξγαζίκσλ 

εκεξώλ λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Δήκν ηε Δηνηθεηηθή Πξάμε κε ηελ ν-

πνία ε πνιηηεία ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν 3220/2004 άξζξ. 3.3 θαη 

3.4, πξνέβε ζηελ έγθξηζε (ελλ. έγθξηζε ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 

28/1/2007) ηνπ Επελδπηηθνύ ρεδίνπ, θαη βάζεη ηεο νπνίαο λνκη-

κνπνηείηαη λα πξνβαίλεη ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Παξαθαινχκε λα δη-

επθξηληζζεί φηη νη δεκφηεο δηά ηνπ Γήκνπ καο, δεηνχλ λα ηνπο 

πξνζθνκηζζεί αληίγξαθν απηήο ηεο ίδηαο ηεο Γηνηθεηηθήο Πξάμεο 

έγθξηζεο θαη φρη απφθαζε ηνπ ηΔ. Όπσο είλαη γλσζηφ, ην ηΔ έ-

ρεη εθδψζεη ρηιηάδεο απνθάζεηο θαη έρεη παγίσο κε ηε λνκνινγία 

ηνπ απνθαλζεί φηη: «Σν ηΔ δελ δχλαηαη λα πξνβεί ζε ππνθαηάζηα-

ζε ηεο λνκηθήο θαη πξαγκαηηθήο βάζεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο» (βι. 

απφθαζε 3922/2011 ηΔ (566357), 3931/2011 ηΔ (566068). Δίλαη 

ινηπφλ μεθαζαξηζκέλν φηη ειιείςεη κηαο απαηηνχκελεο Γηνηθεηηθήο 

Πξάμεσο πνπ επηβάιιεηαη κάιηζηα απφ εζληθφ λφκν, δελ κπνξεί ε 

εηαηξεία λα ππνθαζηζηά απηή ηελ έιιεηςε θξαδαίλνληαο κία απφθα-

ζε ηνπ ηΔ, ε νπνία εθδφζεθε γηα ηνλ έιεγρν άιιεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεσο, ηεο ΚΤΑ 201745/26.7.2011, θαη δελ ππεηζήιζε νπζησδψο 

ζηνλ έιεγρν δηνηθεηηθήο πξάμεσο εγθξίζεσο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρε-

δίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.3 θαη 3.4 ηνπ Ν.3220/2004 εζληθήο 

ζπκβάζεσο. Να δηεπθξηληζζεί ζηελ εηαηξεία φηη ζε πεξίπησζε π-

πεθθπγήο φπνπ ηπρφλ ε εηαηξεία επηθαιεζζεί ηελ απφθαζε ηνπ ηΔ 

θαη δελ πξνζθνκίζεη ζηνλ Γήκν ηελ ίδηα ηε δηνηθεηηθή πξάμε, απ-

ηφ θαη εθ ηνπ Γήκνπ θαη εθ ησλ αηηνχλησλ ζα ζεσξεζεί  φηη δελ 

ππάξρεη ε επηβεβιεκέλε -απφ ηε ζχκβαζε ηελ θπξσζείζα κε ηνλ Νφ-

κν 3220/2004 άξζξ.3.3 θαη 3.4- έγθξηζε.  

αο ππνκλήνπκε φηη κε ηα απνδεηθηηθά ζρεηηθά έγγξαθα πνπ 

ζαο θαηαζέηνπκε, ε αξκφδηα ππεξεζία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Δπελδπ-

ηηθνχ ρεδίνπ ηνπ ΤΠΔΚΑ, Γελ.Γ/ζε Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γ/ζε Μεηαι-

ιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, δηαρξνληθά ηνλίδεη 

φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην ΔΕΝ ΕΥΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ην 2006 θαη ηνλίδεη 

φηη θαη ΜΕΥΡΙ ΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΥΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ, θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.3220/2004, άξζξ.3.3, 3.4, 3.5, δελ λνκηκνπνηείηαη θπζηθά λα 

πινπνηείηαη. 
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2) ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δελ πξνζθνκίζεη ηε Γηνηθε-

ηηθή Πξάμε έγθξηζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ηεο, ζα απνδεηθλχε-

ηαη όηη ην επελδπηηθό ζρέδην πινπνηείηαη από ηελ εηαηξεία παξα-

λόκσο ρσξίο λα έρεη εγθξηζεί από ηελ πνιηηεία, θαη νθείιεηε ηό-

ηε λα ιάβεηε άκεζα απόθαζε λα ζηακαηήζεη ε παξάλνκε πινπνίεζή 

ηνπ, δηφηη πξνθαιεί κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ θαη ε 

παχζε ηεο πινπνίεζεο πξέπεη λα γίλεη άκεζα δηφηη θάζε κέξα πνπ 

πεξλά, επηβαξχλεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ ζε θάζε επί-

πεδν κε αλαζηξέςηκα.  

 

α) Καηά ηελ εκέξα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, ζα θαηαζηή-

ζνπκε γλσζηέο ηηο πξνηάζεηο καο. 

β)Παξαθαινχκε ε ζπδήηεζε λα έρεη σο πεξηερφκελν απζηεξφ 

κφλν ηελ χπαξμε ή κε ηεο εγθξίζεσο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη 

ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. γηα λα ζηακαηήζεη ε παξάλνκε πινπνίεζή ηνπ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ Ν.3220/2004. 

γ) Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπ, 

παξαθαινχκε λα έρεηε ζηείιεη πξφζθιεζε ψζηε λα παξαζηνχλ θαη λα 

δψζνπλ εμεγήζεηο γηα ην πψο ζηνλ Γήκν καο πινπνηείηαη παξαλφκσο 

κηα επέλδπζε θαξασληθψλ δηαζηάζεσλ, ρσξίο ε πνιηηεία  σο ν 

Ν.3220/2004 άξζξ.3 λα έρεη πξνεγνπκέλσο πξνβεί ζηελ έγθξηζή 

ηνπ, ε νπνία είλαη ε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε  ηεο πινπνίεζήο ηνπ. 

Παξαθαινχκε ινηπφλ λα πξνζθιεζνχλ 1) ν ππνπξγφο Αλάπηπμεο, 2) ν 

ππνπξγφο Πεξηβ/ληνο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, 3)ν ππνπξγφο 

Γεκ.Σάμεσο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 4) νη εθπξφζσπνη φισλ ησλ 

θνκκάησλ, 5) ν πεξηθεξεηάξρεο Κ.Μαθεδνλίαο, 6) νη πεξηθεξεηαθνί 

ζχκβνπινη ηνπ λνκνχ καο, 7) ν ζεβαζκηψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Ηεξηζ-

ζνχ, 8) εθπξφζσπνο ηεο Ηεξάο Κνηλφηεηαο Αγ.Όξνπο, 9) ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.», 10) νη λφκη-

κνη εθπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 11) ε Δπηζεψξεζε 

Μεηαιιείσλ Β.Διιάδνο, 12) ε Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ  Πεξηβ/ληνο 

Β.Διιάδνο, 13) νη βνπιεπηέο ηνπ Ν.Υαιθηδηθήο, 14) ηα ΜΜΔ θαη νη 

δεκνζηνγξάθνη φισλ ησλ έληππσλ κέζσλ, 15) ν Γελ.Γ/ληεο ηεο Α-

ζηπλ. Γ/λζεο Θεζζαινλίθεο, 16) ν Γελ.Γ/ληεο ηεο Αζηπλ.Γ/ζεο Πν-

ιπγχξνπ, 17) ν Γ/ηεο Αζθαιείαο Πνιπγχξνπ. 

 

 

3) Όπσο θαηαλνείηε, είλαη ιππεξφ πιήζνο δεκνηηθψλ ζπκβνπ-

ιίσλ άιισλ Γήκσλ θαη πιήζνο θνξέσλ αλά ηελ Διιάδα (θαη φρη κφ-

λν), λα έρνπλ πάξεη ζεζκνζεηεκέλα απφθαζε θαηαδηθάδνληαο ηελ 

πινπνίεζε ζηνλ δηθφ καο Γήκν ηνπ θαηαζηξνθηθνχ κε εγθεθξηκέλνπ 

Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, θαη εκείο λα αδηαθνξνχκε γηα ηνλ ηφπν καο 

θαη γηα φια απηά ηα ηίκηα παηδηά πνπ νδεγνχληαη ζηηο θπιαθέο, 

θαζίζηαληαη θαηεγνξνχκελνη σο κέιε «εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο» 

δηφηη αληηζηέθνληαη ζηελ παξάλνκε πινπνίεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ 

ρεδίνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ζεβφκαζηε ηελ ειεχζεξε βνχιεζή ζαο, 

πξέπεη όκσο λα πάξεηε απόθαζε είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή, ιακβά-

λνληαο ππ’φςηλ ζαο φηη ρσξίο έγθξηζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ 

ΓΔΝ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ. Ο Γήκνο Παλαγίαο επηζήκσο 

σο ν λφκνο νξίδεη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη Λατθή πλέιεπζε, κα-

δί κε φινπο ηνπο θνξείο έρεη ιάβεη απφθαζε θαηά ηνπ Δπελδπηηθνχ 
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ρεδίνπ απφ ην 2007. Δπίζεο ν ηέσο Γήκαξρνο ηαγείξσλ-Αθάλζνπ 

θ. Βιαρφπνπινο, εθπξνζσπψληαο θαη εθθξάδνληαο ηε βνχιεζε ηνπ 

Γ.. ηνπ, εγγξάθσο, ελππνγξάθσο, ελζθξαγίζησο, δεκνζίσο ελεκέ-

ξσζε ην 2007 εγθαίξσο ηνπο βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ θαη ηελ θπβέξλε-

ζε φηη είλαη θαηά ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ κε ηελ 

επέθηαζή ηνπ ζηηο θνπξηέο. 

 

Αμηφηηκε θ. Πξφεδξε, δελ ζέηνπκε ζέκα γλσκνδφηεζεο γηα ην αλ 

ζέινπκε ή φρη ηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ ζέηνπκε ζέκα 

αλ ζπκθσλνχκε ή φρη κε ηελ επέθηαζε ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηε-

ξηφηεηαο νχηε γηα ην αλ ζπκθσλνχκε ή φρη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

θαηαηεζεηκέλνπ επελδπηηθνχ επίκαρνπ ζρεδίνπ. Δπηθαινχκαζηε κφλν 

ην γεγνλφο φηη ην ίδην ην θξάηνο καο δελ έρεη εγθξίλεη ζχκθσλα 

κε ηνλ Ν.3220/2004 άξζξ.3.3 θαη 3.4 ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο 

εηαηξείαο θαη γλσξίδεη πνιχ θαιά θαη γηαηί δελ ην εγθξίλεη θαη 

γηαηί νη ππνπξγνί θαηαπαηψληαο ηνλ λφκν κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο 

εγθξίλνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπ. πλεπψο ηα ηξία αλσηέξσ αηηήκαηά 

καο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο αξρέο πνπ ν λένο Γήκαξρνο 

έρεη πξνεθινγηθά ππνζρεζεί φηη ζα δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπ Γήκνπ, 

ηε λνκηκόηεηα, ηελ ρξεζηή θαη αδηάθζνξε δηνίθεζε, ηε δηαθάλεηα, 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ δεκόηε, ηελ ακεξνιεςία, ηελ αληαπόθξηζε ζηηο 

αλάγθεο ησλ δεκνηώλ, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα. 

  

Όινη νξθηζζήθαηε πίζηε θαη ππαθνή ζην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο, 

πνπ ακθφηεξα θαηάθσξα θαηαθξνλνχληαη θαη θαηαπαηνχληαη ζηνλ Γή-

κν καο ηα ηειεπηαία έηε θαη κε άγξηα θαηαζηνιή θαη νκαδηθέο 

δηψμεηο δηψθνληαη απηνί πνπ είλαη άμηνη ηηκήο θαη πνπ είλαη νη 

κφλνη πνπ δηακαξηχξνληαη γηα ηελ παξάλνκε πινπνίεζε ηνπ επελδπ-

ηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηελ θαηάθσξε θαηαπάηεζε ησλ λφκσλ. 

 

Δλ θαηαθιείδη, φπσο ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο αλαθέξακε ζηνπο πξν-

αλαθεξζέληεο λφκνπο, ν Γήκνο θαη ξφιν θαη δπλαηφηεηα θαη ζεζκη-

θή  αξκνδηφηεηα, αιιά θαη ππνρξέσζε θπξίσο έρεη, γηα λα πξνβεί 

ζε ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ επλνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάι-

ινληνο ηνπ Γήκνπ θαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο λφκηκεο εθείλεο ε-

λέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αθπξψζεη ηελ παξάλνκε πινπνίεζε ηνπ κε 

εγθεθξηκέλνπ θαηαζηξνθηθνχ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Απηφ επηβάιιεη 

ε λνκηκφηεηα, ε ρξεζηή θαη αδηάθζνξε δηνίθεζε, ε δηαθάλεηα θαη 

ε πίζηε ζην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο. Μελ μερλάηε φηη νη δεκφ-

ηεο ςήθηζαλ λα θχγεη ν πξνεγνχκελνο δήκαξρνο θαη έδσζαλ ηελ ςή-

θν ηνπο ζε εζάο, γηα λα δψζεηε ηέινο ζηελ θαηαζηξνθηθή θαη ζηελ 

κε εγθεθξηκέλε επέλδπζε, πνπ φκσο πινπνηείηαη παξαλφκσο,εηο βά-

ξνο ηεο πινχζηαο πεξηβαιινληηθήο καο θιεξνλνκηάο. 

 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ν αμηφηηκνο Γήκαξρφο καο θ. Η. Μίρνο, γηα ην 

ζέκα απηφ ηεο κε έγθξηζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ έρεη ελεκεξσ-

ζεί αλαιπηηθά πξνεθινγηθά, ηνπ έρνπκε ρνξεγήζεη ηνλ πιήξε θάθε-

ιν ηεο ππφζεζεο κε φια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα, ελεκεξψζακε θαη 

ηνπο δχν λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ θαη ν ίδηνο ζε νκηιία ηνπ πξνο 

ηνπο Μεγαινπαλαγηψηεο ζηελ θαθεηέξηα «ΣΤΛ», ηφληζε φηη ζα πξν-
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βεί ζε λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο. 

Σνλίδνπκε φηη ε πινπνίεζε παξαλφκσο ηνπ κε εγθεθξηκέλνπ Δπελδπ-

ηηθνχ ρεδίνπ, είλαη αδίθεκα  ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο, δηφηη ε 

εηαηξεία εθπνηψληαο φια ηα ρξπζνθφξα απνζέκαηα ηνπ ηέικαηνο ηεο 

Οιπκπηάδνο, εηζπξάηηεη εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα επξψ εηο βάξνο 

ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο ρξεκαηνδνηείηαη κε 

δεθάδεο εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην πξφγξακκα ΔΠΑ, πξνβαίλεη ζε κε 

αλαζηξέςηκεο θαηαζηξνθέο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη αδχλαηνλ 

λα θνζηνινγεζνχλ θαη ην θφζηνο -θαη ην νηθνλνκηθφ θαη ην πεξη-

βαιινληηθφ- ζα ηα επσκηζζνχκε νη δεκφηεο θαη φινη νη Έιιελεο.  

(Καηαλνεί θαλείο φηη φηαλ αλαθνηλψλεηαη επίζεκα απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηεο Γ/ζεο Τδάησλ, φηη ηα λεξά  ηεο πεξηνρήο έρνπλ κν-

ιπλζεί  θαη πξέπεη λα ζηξαθνχκε γηα πδξνδφηεζε ζηελ πεξηνρή Χ-

ξαηνθάζηξνπ, φιν ην θφζηνο ζα ην επηβαξπλζεί ν δεκφηεο κε ηα 

δεκνηηθά αληαπνδνηηθά ηέιε θ.ι.π.). Δίλαη θπζηθά πεξηηηφ λα ζαο 

ππελζπκίζνπκε ηηο ζχκθσλεο κε ηα άξζξα 36,37,38,39,40 Κ.Π.Γ. 

ππνρξεψζεηο ζαο απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεηε γλψζε φιεο απηήο 

ηεο απάηεο θαηά ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. 

 

Γηαηεινχκε ελ αλακνλή ησλ άκεζσλ ελεξγεηψλ ζαο θαη παξαθαινχκε: 

 

α) ηελ παξνχζα αίηεζή καο κε ηα επηζπλαπηφκελα ζε απηή απνδεη-

θηηθά έγγξαθα, λα ηελ επηδψζεηε επί απνδείμεη παξαιαβήο, ζηνλ 

θαζέλα ρσξηζηά δεκνηηθφ  καο ζχκβνπιν, ψζηε λα ιάβεη άκεζα γλψ-

ζε, θαη λα ππάξρεη απφδεημε φηη ην έιαβαλ θαη έιαβαλ γλψζε. 

 

β) Να καο πξνζθνκίζεηε, αλ ππάξρεη, ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε έγθξη-

ζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ακέζσο φηαλ, θαη αλ, ζα ζαο ηελ 

πξνζθνκίζεη ε εηαηξεία ή ηελ νπνηαδήπνηε απάληεζε ηεο εηαηξεί-

αο. 

 

γ) Να καο ελεκεξψζεηε εγθαίξσο καδί κε ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχ-

ινπο, δηά ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην δηαβηβαζηηθφ ηεο 

αηηήζεψο καο, α) γηα ηελ απάληεζε ηεο εηαηξείαο θαη β) γηα ην 

πνηα εκέξα ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα καο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 

ιακβάλνληαο ππ’φςηλ ζαο ην πεξηζψξην πνπ ζέηεη ην άξζξν 215 

Ν.3463/2006, ψζηε λα παξεπξεζνχκε θαη λα αλαπηχμνπκε ηηο ζέζεηο 

καο, ηηο πξνηάζεηο καο θ.ι.π. 

 

δ) Μαο θνηλνπνηήζεηε κεηά ην πέξαο ηεο ζπδήηεζεο ηελ φπνηα απφ-

θαζή ζαο, επηθπξσκέλε. 

 

ε) Μαο ρνξεγήζεηε αξηζκφ πξσηνθφιινπ σο εηζεξρφκελν έγγξαθν θαη 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο παξνχζεο, άκα ηε ιήςεη απηήο, κε ζπ-

λνδεπφκελν Πξαθηηθφ παξαιαβήο γηα α) ηελ αίηεζε, β) ηα 20 θχιια 

κε ηηο 311 πξσηφηππεο ππνγξαθέο θαη γ) ηα 7 επηζπλαπηφκελα έγ-

γξαθα. 

      Μεηά ηηκήο, 

 Οη θάησζη ππνγξάθνληεο, 

 

 Αθνινπζνχλ ………… ππνγξαθέο δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε 


