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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
(Από τα Πρακτικά της µε αριθµό 3 ης / 2012 συνεδρίασης του 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ) 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ : ∆ηµόσια Tακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, στις 
13 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.00, στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Αρ. Πρωτ. 5746 - 2/2/2012, έγγραφη Πρόσκληση της 
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε ή 
γνωστοποιήθηκε σε κάθε Σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 
Κ∆Κ & το άρθρο 67 του N. 3852/2010 - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 
του Ν. 3463/2006 Κ∆Κ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης) και ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κιλκίς, κος ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ. 

Η Πρόεδρος του ∆Σ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι σε 
σύνολο 41 Συµβούλων, βρέθηκαν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 41: [ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ, ΑΦΕΝΤΟΥΛΙ∆ΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ - ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΗΛΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ, ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΙΝΤΖΕΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΜΠΙ∆ΗΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΛΓΑΡΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΜΑΝΟΥΣΑΡΙ∆ΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΡΙΝΙ∆ΟΥ - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΟΥΤΕΣΙ∆ΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ, 
ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ, ΠΑΚΑ - ΚΥΜΠΑΡΙ∆Η  
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ, ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  ΘΕΟ∆ΩΡΑ, ΠΑΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ, ΠΙΠΕΡΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΡΩΜΑΝΙ∆ΗΣ  
ΦΑΙ∆ΩΝ, ΣΙΣΜΑΝΙ∆ΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΕΡΖΙ∆ΗΣ  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΖΩΤΖΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΝΙΚΟΡΗΣ  
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΤΣΟΛΑΚΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ, ΦΑΧΟΥΡΙ∆ΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ] 

ΑΠΟΝΤΕΣ 0: [] 
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των ∆ηµοτικών / 

Τοπικών Κοινοτήτων: 
[ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ - ΠΟΖΙ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (∆ηµοτική Κοινότητα Κιλκίς) , 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ) , ΑΡΝΑΟΥΤΙ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ) , 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΦΥΣΚΑΣ) , ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ (ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ) 
, ΚΟΥΠΟΥΡΤΙΑ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ) , ΚΡΙΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΒΑΘΗΣ) , 
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙ∆ΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ) , ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ) , ΧΑΤΖΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ), ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
(ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΕΑΣ)] 
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Απόντες Πρόεδροι / Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων οι οποίοι 
προσκλήθηκαν σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 
1β του άρθρου 81 του N. 3852/2010 - Πρόγραµµα Καλλικράτης: 

[ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ), ΚΑΡΑΣΑΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ), ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ), ΤΣΑΧΟΥΡΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΘΕΟ∆ΟΣΙΩΝ), ΘΡΗΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
(ΙΣΩΜΑΤΟΣ), ΚΟΥΡΠΑΛΑΤΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΤΩ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΙΟΥ), 
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΟΙΛΑ∆ΙΟΥ), ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΚΟΡΩΝΟΥ∆ΑΣ)] 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:      48η / 2012 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση περί του τρέχοντος δηµοσίου διεθνούς ανοιχτού 
πλειοδοτικού διαγωνισµού για την Εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας και 
εκµετάλλευσης δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου στις περιοχές Μεταξοχωρίου, 
Βάθης, Γερακαριού, Φύσκας, Κεντρικού , Μυλοχωρίου και Αντιγόνειας Νοµού 
Κιλκίς 

 Η Πρόεδρος, για το θέµα της Η/∆, έδωσε το λόγο στους επικεφαλείς των 
δηµοτικών παρατάξεων, στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, στους Προέδρους των 
Τοπικών Συµβουλίων των περιοχών Μεταξοχωρίου, Βάθης, Γερακαριού, Φύσκας, 
Κεντρικού , Μυλοχωρίου και Αντιγόνειας Νοµού Κιλκίς,  στους εκπροσώπους των 
τοπικών φορέων και της Εκκλησίας, προκειµένου να τοποθετηθούν και εκφράσουν 
τις απόψεις τους για το θέµα. 

Κατά τη διαδικασία της συζήτησης που ακολούθησε, όλοι οι ανωτέρω 
τοποθετήθηκαν ΚΑΤΑ της δηµιουργίας µεταλλείων στις παραπάνω περιοχές της 
∆ηµοτικής Ενότητας ΚΡΟΥΣΣΩΝ και ζήτησαν την απόσυρση του τρέχοντος 
δηµοσίου διεθνούς ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την Εκµίσθωση του 
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου στις 
περιοχές Μεταξοχωρίου, Βάθης, Γερακαριού, Φύσκας, Κεντρικού , Μυλοχωρίου και 
Αντιγόνειας Νοµού Κιλκίς. 

 
Ύστερα από τη συζήτηση, η Πρόεδρος ζήτησε όπως ληφθεί σχετική 

απόφαση. 
Το ∆Σ, αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις ανωτέρω τοποθετήσεις 
2. Τις αποφάσεις των Τοπικών Συµβουλίων των Τοπικών κοινοτήτων της 

∆ηµοτικής Ενότητας ΚΡΟΥΣΣΩΝ 
3. Τα ψηφίσµατα που κατατέθηκαν από τις δηµοτικές παρατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εκφράζουµε δηµόσια, ρητά και κατηγορηµατικά την αντίθεσή µας στη λειτουργία 
µεταλλείων στις παραπάνω περιοχές της ∆ηµοτικής Ενότητας ΚΡΟΥΣΣΩΝ και 
ζητούµε την απόσυρση του τρέχοντος δηµοσίου διεθνούς ανοιχτού πλειοδοτικού 
διαγωνισµού για την Εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης 
δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου στις περιοχές Μεταξοχωρίου, Βάθης, Γερακαριού, 
Φύσκας, Κεντρικού , Μυλοχωρίου και Αντιγόνειας Νοµού Κιλκίς. 
 
 
 
Στην παρούσα απόφαση ψήφισαν ΚΑΤΑ  της δηµιουργίας µεταλλείων και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων των περιοχών Μεταξοχωρίου, Βάθης, 
Γερακαριού, Φύσκας, Κεντρικού , Μυλοχωρίου και Αντιγόνειας της ∆ηµοτικής 
Ενότητας ΚΡΟΥΣΣΩΝ του ∆ήµου Κιλκίς. 
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Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται: 
1. ψήφισµα της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Κιλκίς ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟΤΗ 
2. ψήφισµα της δηµοτικής παράταξης της µείζονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ∆ΗΜΟΣ 
3. αποφάσεις Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας 

ΚΡΟΥΣΣΩΝ του ∆ήµου Κιλκίς: 
α. Αντιγόνειας 
β. Βάθης 
γ. Γερακαρίου 
δ. Κεντρικού 
ε. Τερπύλλου 
στ. Φύσκας 
ζ. Ευκαρπίας 
η. Τριποτάµου 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   48/2012 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, λύνεται η 
Συνεδρίαση. 

Το 3/2012 Πρακτικό τηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 
3463/2006 Κ∆Κ. 

Ακριβές Απόσπασµα 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 

ΠΑΚΑ – ΚΥΜΠΑΡΙ∆Η ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 
της παράταξης της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΗ 
“Από την πρώτη στιγµή που τέθηκε το θέµα της διενέργειας µεταλλευτικών ερευνών 
σε περιοχές του ∆ήµου µας, επιλέξαµε να τοποθετηθούµε αφού λάβουµε ενηµέρωση 
από τους αρµόδιους φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, και φυσικά λαµβάνοντας υπόψη τη βούληση της τοπικής κοινωνίας, στα 
πλαίσια της σοβαρότητας που θα πρέπει να χαρακτηρίζει µια δηµοτική αρχή στην 
αντιµετώπιση τέτοιων ζητηµάτων. 
Και σε όλο αυτό το διάστηµα κατορθώσαµε να µείνουµε µακριά από µονοµερείς, 
αφοριστικές και λαϊκίστικες τακτικές, µε την πεποίθηση ότι η ευαισθησία δεν είναι 
µονοπώλιο κανενός, πολλώ δε µάλλον όταν αφορά την προστασία του ευρύτερου 
φυσικού µας περιβάλλοντος.   

Σε ό,τι αφορά το αρµόδιο Υπουργείο, είναι γεγονός ότι καθυστέρησε να µας 
ενηµερώσει ενδελεχώς για όλες τις πτυχές του θέµατος, κάτι άλλωστε που και το ίδιο 
οµολόγησε στην ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012 
στο Συνεδριακό Κέντρο. ∆υστυχώς µε την ολοκλήρωσή της πολλά ερωτήµατα 
παρέµειναν αναπάντητα και δηµιουργήθηκαν ακόµη περισσότερες ασάφειες ως προς 
τη µεταλλευτική δραστηριότητα. Ειδικότερα, δεν υπήρξαν επαρκείς ούτε πειστικές 
απαντήσεις σε ζητήµατα που αφορούν τον τρόπο εξόρυξης, τη µέθοδο διαχωρισµού 
των κοιτασµάτων, την αποκατάσταση του χώρου και τις παράπλευρες συνέπειες σε 
παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής, όπως, µεταξύ άλλων, η γεωργία και η 
κτηνοτροφία. 

Παράλληλα όµως, το αρµόδιο Υπουργείο µε τις ενέργειές του εξακολουθεί 
να µας γεννά ερωτηµατικά σε σχέση µε τις πραγµατικές διαθέσεις και σκέψεις του, 
θέτοντας έτσι υπό αµφισβήτηση την αξιοπιστία και το κύρος του στο όλο θέµα. Και 
εξηγούµαστε: Ο ίδιος ο Υφυπουργός στη συνάντηση µε τους φορείς που έλαβε χώρα 
προ µηνός στο γραφείο του στην Αθήνα, δεσµεύθηκε ότι εφόσον η τοπική κοινωνία 
δεν συµφωνεί µε τη δηµιουργία µεταλλείων στην περιοχή, τότε και η όποια επένδυση 
δεν µπορεί να προχωρήσει. Επίσης,  στην ηµερίδα του Κιλκίς στις 6 Φεβρουαρίου 
2012, υπήρξε διαβεβαίωση από εκπρόσωπο του Υφυπουργού κ. Μανιάτη, ότι αν η 
δηµιουργία µεταλλείων καταψηφιστεί στο δηµοτικό Συµβούλιο ο διαγωνισµός γι' αυτά 
θα κηρυχθεί άγονος.  

Σήµερα, όλες αυτές οι διαβεβαιώσεις αποδεικνύονται από την 
πραγµατικότητα παραπλανητικές, καθώς το Υπουργείο ανακοίνωσε προ ολίγων 
ηµερών ότι το θέµα θα παραπεµφθεί στη Βουλή, όπου και θα ληφθεί η τελική 
απόφαση, παρακάµπτοντας έτσι και την τοπική κοινωνία και το οικείο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

 Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τα µισόλογα και τις υπεκφυγές, την 
ανακολουθία και την έλλειψη τεκµηρίωσης των λεπτοµερειών για ένα τόσο σοβαρό 
θέµα από πλευράς του αρµόδιου Υπουργείου, τις επικείµενες συνέπειες, την 
αρνητική θέση της τοπικής κοινωνίας και της Εκκλησίας, καθώς και την όπως 
διαφαίνεται συντονισµένη προσπάθεια υποβάθµισης και απαξίωσης του ρόλου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κιλκίς, γίνεται ευνόητο ότι δεν µπορούµε να συναινέσουµε 
στη δηµιουργία µεταλλείων.  

Και προς αποφυγή εντυπώσεων και παρεξηγήσεων, διαµηνύουµε προς 
όλες τις κατευθύνσεις, ότι η θέση µας αυτή σε ένα τόσο σοβαρό και ευαίσθητο θέµα 
που έχει να κάνει µε το µέλλον του τόπου και των παιδιών µας, είναι η πλέον ορθή 
και υπεύθυνη.  

Για εµάς η ανάπτυξη του τόπου είναι αλληλένδετη πάνω από όλα µε τον 
άνθρωπο και την προστασία του φυσικού µας περιβάλλοντος. Και η θέση µας αυτή 
είναι αδιαπραγµάτευτη”.  
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ΨΗΦΙΣΜΑ 
της παράταξης της µείζονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

ΚΙΛΚΙΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ∆ΗΜΟΣ 
Εξαιτίας της προκήρυξης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού  
διαγωνισµού για την εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας και   εκµετάλ- 
λευσης ∆ηµόσιου Μεταλλευτικού χώρου, συνολικού εµβαδού 90,76 km2 
στις περιοχές Μεταξοχωρίου,  Βάθης,  Γερακαριού,  Φύσκας,  Κεντρικού, 
 Μυλοχωρίου κα Αντιγόνειας Νοµού Κιλκίς, επισηµαίνουµε τα παρακάτω: 

1.    Η µέθοδος της επιφανειακής εξόρυξης που πρόκειται να εφαρµοσθεί 
δηµιουργεί τη βεβαιότητα πρόκλησης µεγάλης και αθεράπευτης  
περιβαλλοντικής καταστροφής µε ανυπολόγιστη ζηµιά στη χλωρίδα και την 
πανίδα της ευρύτερης περιοχής.  

2.     Οι κάτοικοι της µεταλλευτικής περιοχής κινδυνεύουν να χάσουν τις 
περιουσίες τους εξαιτίας των  αναγκαστικών  απαλλοτριώσεων και µε το 
δεδοµένο ότι η µεταλλευτική δραστηριότητα θα είναι τέτοια που θα 
υποχρεώσει σηµαντικό αριθµό κατοίκων όλων των ηλικιών να στερηθεί το 
οικιστικό και εργασιακό περιβάλλον του µε άγνωστες συνέπειες γι αυτούς και 
τις οικογένειές τους.  

3.    Ο µη σαφής και κατηγορηµατικός αποκλεισµός του κυανίου ως στοιχείο 
επεξεργασίας του µεταλλεύµατος χρυσού δηµιουργεί πεποίθηση δηµιουργίας 
εξαιρετικά µεγάλου κινδύνου µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα της 
ευρύτερης περιοχής µε προφανείς δυσµενείς συνέπειες στην υγεία των 
συνδηµοτών µας. 

4.   Ο πιθανός αριθµός θέσεων εργασίας που θα δηµιουργηθούν από την 
επένδυση αυτή υπολογίζεται ότι είναι σαφώς µικρότερος από εκείνες που θα 
χαθούν από τη µεταλλευτική δραστηριότητα. 

5.   Η εξόρυξη των βεβαιωµένων αποθεµάτων χαλκού –χρυσού,θα επιφέρει 
ελάχιστα στην ανόρθωση της τοπικής και κατ΄επέκταση της Εθνικής 
οικονοµίας ,αφού ο µεγάλος κερδισµένος θα είναι η µεταλλειοκτήτρια εταιρεία. 

      Λόγω των παραπάνω, καθίσταται ολοφάνερος ο κίνδυνος πρόκλησης µη 
αναστρέψιµων βλαβών τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην υγεία των 
ανθρώπων. 
Συµµεριζόµαστε απόλυτα τη δικαιολογηµένη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας 
και  υιοθετούµε τη θέση, ότι η περιοχή των Κρουσσίων διαθέτει µια σειρά  
από συγκριτικά πλεονεκτήµατα που οδηγούν στην αναγκαιότητα λήψης 
µέτρων για ήπια ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον, θα διασφαλίζει 
υψηλή ποιότητα ζωής µε αύξηση του εισοδήµατος των κατοίκων. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, συνεκτιµώντας τις παραµέτρους της 
προτεινόµενης επένδυσης, απορρίπτει κατηγορηµατικά τη λειτουργία 
µεταλλείου χρυσού στην περιοχή των Κρουσσίων και αιτείται από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) να 
ακυρώσει τον προκηρυχθέντα διαγωνισµό για την έρευνα και εκµετάλλευση 
κοιτασµάτων χρυσού στην περιοχή των Κρουσσίων. 

 


