ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης/24-05-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 32/2021
ΘΕΜΑ:

Συζήτηση – Λήψη απόφασης για το θέμα της δημιουργίας Χώρου
Υγειονομικής Ταφής Αμιάντου (Χ.Υ.Τ.ΑΜ) στο Ζιδάνι, με τη
συμμετοχή του κου Σταμούλη Κωνσταντίνου, Γεωλόγου Α.Π.Θ

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:30,
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού συμμετείχαν σε τακτική και μέσω
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5)
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1613/19-05-2021 πρόσκληση της Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -15- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Μανώλας Αριστείδης
2 Αγγέλης Δημήτριος
2 Γκαμπράνη Ειρήνη
3 Αχίλλας Γεώργιος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Ζορζοβίλης Ζήνων
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Κουκόλη Σοφία
9 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
10 Τράντα Ιωάννα
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τσιτσιόκας Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
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Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μύρος Δημήτριος
1 Τζάτσου Βάϊα
2 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
3 Παπανδρίτσα Μαρία
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Αρχίζοντας τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος
καλωσόρισε στη συνεδρίασε και ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους τον Περιφερειακό
Σύμβουλο, κο Μακρυγιάννη Μενέλαο καθώς και τον Γεωλόγο, κο Σταμούλη
Κωνσταντίνο, οι οποίοι προσκλήθηκαν προκειμένου να συνεισφέρουν με τις γνώσεις
τους τόσο επιστημονικά όσο και θεσμικά, στην ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων
και στην τεκμηρίωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια η
Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα
εξής:
Εδώ και πολλούς μήνες εξελίσσεται μια δημόσια συζήτηση για την δημιουργία
χώρου υγειονομικής ταφής αμιάντου στο Ζιδάνι (ΧΥΤΑΜ), στο σημείο όπου επί
δεκαετίες παλιότερα λειτουργούσαν τα ΜΑΒΕ, περιοχή που υπάγεται στην χωρική
δικαιοδοσία του Δήμου Σερβίων.
Το θέμα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων, το οποίο έχει και
χωροταξικά την κύρια ευθύνη διαχείρισης του χώρου και συνεπώς και τον πρώτο λόγο
για την αποδοχή ή μη της πρότασης περί δημιουργίας ΧΥΤΑΜ ή όχι.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων ήδη με την 11/2021 απόφασή του δεν
εγκρίνει

τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αμιάντου (Χ.Υ.Τ.ΑΜ)

στη περιοχή Ζιδανίου του Δήμου Σερβίων.
Σχετικά με το θέμα της υγειονομικής ταφής αμιάντου εκδόθηκε η με αριθμό
πρωτοκόλλου

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/30861/1642/18-02-2021

Περιβάλλοντος και

απόφαση

του

Υπουργείου

Ενέργειας, με την οποία γίνεται νέα χωροθέτηση Χώρου

Υγειονομικής Ταφής Αμιάντου (ΧΥΤΑΜ) στις εγκαταστάσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ. Η ίδια
απόφαση βέβαια δεν αποκλείει «την προβλεπόμενη στο ΠΕΣΔΑ θέση στην περιοχή
των πρώην Μεταλλίων ΜΑΒΕ».
Για την ενημέρωση του σώματος έχει σταλεί σχετικό υλικό, στο οποίο
περιλαμβάνονται και οι επιστολές των κ.κ. Σταμούλη και Παπαγεωργίου προς την
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Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως και η σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σερβίων.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κο Σταμούλη προκειμένου να
εκθέσει την επιστημονική του άποψη στο συζητούμενο θέμα, ο οποίος αναφέρθηκε
στα εξής σημεία:
-

Από κοινού με τον κο Παπαγεωργίου απέστειλαν στη Περιφέρεια δύο (2)
επιστολές, στις οποίες εκθέτουν την επιστημονική τεκμηρίωση για την
ακαταλληλότητα

του

χώρου

των

ΜΑΒΕ,

ως

χώρο

απόθεσης

βιομηχανοποιημένων υλικών αμιάντου.
-

Τα πετρώματα της ευρύτερης περιοχής – λεκάνη Σερβίων – Κοζάνης – είναι
υδατοπερατά, και αυτό αποτελεί ίσως τον μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής σε
περίπτωση σεισμού.

-

Η περιοχή των ΜΑΒΕ βρίσκεται ακριβώς πάνω στο ενεργό σεισμογόνο ρήγμα
των Σερβίων. Σε περίπτωση σεισμού η μηχανική καταπόνηση των τοιχωμάτων
θα είναι τέτοια, που θα προκαλέσει με βεβαιότητα διαρροές.

-

Η περιοχή της απόθεσης έχει κατακλυστεί από νερά (1,5 εκ. κυβικά), τα οποία
οφείλονται σε πηγές ρήγματος Βορειοανατολικής διεύθυνσης και περνούν ή
καταλήγουν στην περιοχή των ΜΑΒΕ. Η συνολική περιοχή ΜΑΒΕ-Λίμνης
Πολυφύτου είναι κατακερματισμένη και σε περίπτωση διέγερσης του ρήγματος
είναι αδύνατο να συγκρατηθούν τα υλικά, με ό,τι αυτό θα σημαίνει για την
ποιότητα των νερών.

-

Στην

περιοχή

έχει

γίνει

απόθεση

ορυκτού

αμιάντου

και

όχι

βιομηχανοποιημένου και αυτό αποτελεί την ειδοποιό διαφορά ως προς την
συμπεριφορά των υλικών και τους κινδύνους που η απόθεση αυτή εγκυμονεί.
-

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να προχωρήσει στην απένταξη της
περιοχής των ΜΑΒΕ από τον σχεδιασμό δημιουργίας ΧΥΤΑΜ. Εναλλακτικά
προτείνεται η ευρύτερη περιοχή της λεκάνης Φλώρινας-Κοζάνης, η οποία
παρουσιάζει από γεωλογικής άποψης μεγαλύτερη ασφάλεια.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο, κο
Μακρυγιάννη Μενέλαο, ο οποίος αναφέρθηκε στα εξής:
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-

Ιστορική διαδρομή λειτουργίας των ΜΑΒΕ (από την πρώτη αναφορά ύπαρξης
αμιάντου – 1935-, την έναρξη λειτουργίας -1978- και έως το 2000, οπότε και
διεκόπη η λειτουργία τους), ιδιοκτησιακό καθεστώς (Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας) έργα αποκατάστασης του χώρου (4 έργα αρχικά από την
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και στη συνέχεια από την Περιφέρεια),
καθώς και το θεσμικό πλαίσιο.

-

Στις 28-11-2016 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας έλαβε μετά
από διαβούλευση και γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών την αρ. 286
απόφαση, η οποία προβλέπει τα εξής: τα λοιπά απόβλητα αμιάντου που θα
παραχθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δύναται να διατίθενται στην
περιοχή της πρώην ΜΑΒΕ υπό την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως
ιδιοκτήτη της έκτασης, σε νέο κύτταρο εντός του χώρου.

-

Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΕΣΔΑ (σ. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων)
προβλέπεται η εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης υφιστάμενων ΧΥΤΕΑ ή
και η δημιουργία νέων με διερεύνηση της ευρύτερης αξιοποίησης των ΧΥΤΕΑ
αμιαντούχων αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία.

-

Η σημερινή Περιφερειακή Αρχή με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία αποφάσισε
τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη συλλογή στοιχείων σχετικά
με το αν οι εφαρμοζόμενες τεχνικές εξασφαλίζουν πλήρως την προστασία της
δημόσιας

υγείας

και

του

περιβάλλοντος

καθώς

και

την

εξέταση

της

δυνατότητας υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ έργου κατασκευής και λειτουργίας ΧΥΤΑΜ
στον

χώρο

των

πρώην

ΜΑΒΕ.

Τα

στοιχεία

που

θα

συλλεχθούν

θα

παρουσιαστούν στις τοπικές κοινωνίες και στα συλλογικά τους όργανα και η
Περιφέρεια δεν πρόκειται να προχωρήσει στον οποιοδήποτε σχεδιασμό χωρίς
τη σύμφωνη γνώμη τους.
-

Επίσης, στις 3/3/2020 η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε στην
υπογραφή σύμβασης με το Κέντρο Περιβάλλοντος για την υλοποίηση 4 έργων
στην περιοχή:
o

Αναλύσεις αμιάντου σε δείγματα αέρα

o

Αναλύσεις αμιάντου σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα καθώς και
στραγγίσματα

o

Επίβλεψη υγειονομικής ταφής
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o

Έλεγχο καθιζήσεων

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων έδειξαν ότι είτε δεν
ανιχνεύονταν υπολείμματα αμιάντου, είτε ότι οι τιμές ήταν κάτω από το επιτρεπτό
όριο. Σε σχέση δε με τις καθιζήσεις, δεν προέκυψαν υψομετρικές διαφορές που να
επηρεάζουν την καθίζηση του εδάφους.
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Μακρυγιάννης, επανέλαβε την πρόθεση
της Περιφερειακής Αρχής να αφουγκραστεί τη βούληση των τοπικών κοινωνιών και
να δώσει λύσεις που θα προστατεύουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Σε ερώτημα που τέθηκε από την Πρόεδρο προς τον κο Μακρυγιάννη και
αφορούσε το χρονοδιάγραμμα της Ομάδας Εργασίας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος
απάντησε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα χρονοδιάγραμμα καθώς θα πρέπει
πρώτα να συγκροτηθεί και να στελεχωθεί η Ομάδα Εργασίας.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης κος Τέτος Νικόλαος, ο οποίος έθεσε στον κο Μακρυγιάννη το
ερώτημα εάν η Περιφέρεια έχει λάβει κάποια επίσημη πρόταση από την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
ή άλλο φορέα για τη δημιουργία ΧΥΤΑΜ στο ορυχείο της Καρδιάς, με τον
Περιφερειακό Σύμβουλο να απαντά ότι δεν γνωρίζει για κάποια επίσημη πρόταση.
Σε παρέμβασή του ο κος Σταμούλης ανέφερε, ότι στη Διεθνή Βιβλιογραφία
πουθενά δεν αναφέρεται η δημιουργία / λειτουργία ΧΥΤΑΜ πάνω σε ενεργό
σεισμογόνο ρήγμα, όσο δε για τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Κέντρου
Περιβάλλοντος, τα θεωρεί αναμενόμενα εφόσον αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια
δραστηριότητα στην περιοχή. Επίσης υπογράμμισε με έμφαση ότι είναι απαραίτητο να
διαχωρίσουμε στη συζήτηση τον ορυκτό αμίαντο (στην περιοχή έχουν ήδη αποτεθεί
25 χιλ. τόνοι) από τον βιομηχανοποιημένο, ο οποίος εφόσον αποτεθεί στον ΧΥΤΑΜ θα
έχει και πολλά συνοδά υλικά.
Τον λόγο έλαβε επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος, κος Παπαδημητρίου Ζήνων, ο
οποίος ανέφερε ότι γνωρίζει πολύ καλά τον αμίαντο καθότι εργάστηκε στα πρώην
ΜΑΒΕ και μάλιστα για δύο σχεδόν χρόνια στο εργαστήριο ελέγχου περιβάλλοντος, στη
δημιουργία του οποίου συνέβαλλε και ο ίδιος. Δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα με τον
κο Σταμούλη και είναι αντίθετος με τη δημιουργία ΧΥΤΑΜ στο Ζιδάνι.
Ο κος Σταμούλης λαμβάνοντας τον λόγο υπογράμμισε τη θέση του για
απένταξη της περιοχής από τον σχεδιασμό δημιουργίας ΧΥΤΑΜ και ανέφερε επίσης,
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ότι κατά την άποψή του στην Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να συμμετέχουν
Πανεπιστημιακοί και επίσης ότι ο ίδιος δεν είναι αντίθετος με τη δημιουργία ΧΥΤΑΜ
αλλά σε περιοχές με υδατοστεγή πετρώματα και άρα ασφαλή γιατί η φύση εκδικείται.
Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του θέματος τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος, κος
Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Παρόλο που το θέμα αφορά πρωτίστως το Δήμο Σερβίων και τα συλλογικά του
όργανα – παρότι ιδιοκτήτης της περιοχής των ΜΑΒΕ είναι η Περιφέρεια – θεωρούμε,
ότι αφορά συνολικά την περιοχή και ιδιαίτερα τους πληθυσμούς που διαβιούν πέριξ
της λεκάνης της λίμνης Πολυφύτου. Λαμβάνοντας υπόψη όσα συζητήθηκαν στη
διάρκεια της συνεδρίασης και το λοιπό δημοσιευμένο υλικό κατά τη διάρκεια της
άτυπης μεν αλλά μακροχρόνιας δημόσιας συζήτησης, προτείνω στο Δημοτικό
Συμβούλιο Βελβεντού να λάβει απόφαση, η οποία στη βάση της αυτοδιοικητικής
αλληλεγγύης, θα εκφράζει την αντίρρηση του στη δημιουργία ΧΥΤΑΜ στο Ζιδάνι και
στον χώρο των πρώην ΜΑΒΕ. Ουσιαστικά με την απόφασή μας προτείνω να
ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων.
Η απόφαση αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και
ζητήσουμε την απένταξη της περιοχής από το ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων) ως χώρο δημιουργίας ΧΥΤΑΜ και να ζητήσουμε την
αναζήτηση άλλης περιοχής, η οποία θα είναι ασφαλής.
Το

Δημοτικό

Συμβούλιο

λαμβάνοντας

υπόψη

του

την

εισήγηση,

το

συνοδευτικό υλικό και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο
συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω
Microsoft Teams),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συντάσσεται με την 11/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Σερβίων «περί μη έγκρισης δημιουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αμιάντου
(Χ.Υ.Τ.ΑΜ) στη περιοχή Ζιδανίου» και αιτείται την απένταξη της περιοχής των
πρώην ΜΑΒΕ / Ζιδάνι από τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη
δημιουργία Χ.Υ.Τ.ΑΜ..
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2021.
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 25 Μαΐου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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