
 
 

 

 

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη 

Η πορεία εφαρμογής της ΚΥΑ που ρυθμίζει τους όρους διεξαγωγής  των δραστηριοτήτων της 

εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, καθώς και το εκτεταμένο 

πρόβλημα των ρωγματώσεων κτισμάτων στην κοινότητα Στρατονίκης, ξεχωρίζουν ανάμεσα στα 

θέματα ημερήσιας διάταξης της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του που 

θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00 στο Κέντρο 

Πολιτισμού της Ιερισσού, μετά από αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. 

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αριστοτέλη κ. Στέλιου Βαλιάνου εστάλησαν προσκλήσεις 

συμμετοχής - δια των επικεφαλής ή εκπροσώπων- στη συνεδρίαση: α) στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», γ) στην Επιστημονική 

Επιτροπή Περιβαλλοντικού Όρου Δ.1.39 της ΚΥΑ 201745/2011, δ) στην Ελληνική Αρχή 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και ε) στο Σώμα Επιθεώρησης Β.Ελλάδος (Τμήμα 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος) του ΥΠΕΝ, στ) προς το ΑΠΘ και το ΕΜΠ που διεξάγουν τα 

ερευνητικά προγράμματα για τα αίτια των ρωγματώσεων στη Στρατονίκη.  

Σε δήλωσή του ο κ. Βαλιάνος επισημαίνει: «Ο Αριστοτέλης έλεγε: “λογικό είναι το πρόβλημα, 

για το οποίο μπορούν να ειπωθούν αρκετά και καλά επιχειρήματα”. Στην έκτακτη συνεδρίαση της 

Τετάρτης με την ενδεχόμενη ταυτόχρονη παρουσία εκπροσώπων φορέων, αλλά και της 

“Ελληνικός Χρυσός”, δίνουμε για πρώτη φορά μετά από χρόνια στείρων συγκρούσεων, μια 

ευκαιρία ευθείας ανταλλαγής απόψεων, επιχειρημάτων, αλλά και άμεσης διατύπωσης ερωτήσεων 

και απαντήσεων, επί ενός μείζονος θέματος που απασχολεί τον Δήμο μας. Είμαι βέβαιος πως όλοι 

οι συμμετέχοντες θα ε αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία με την δέουσα υπευθυνότητα.» 

Αναλυτικά τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης έχουν ως εξής:  

1) Συζήτηση – λήψη απόφασης περί αιτήματος του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για στήριξη των ΚΔΑΠ της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» (Εισηγητής Βασίλειος Βασιλειάδης Πρόεδρος της 

ΔΗΚΕΔΑ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»)  

2) Θέση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη σχετικά με την πρόθεση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής να ενταχθούν τα λιμάνια που σήμερα βρίσκονται 

υπό τον έλεγχο των Δήμων στον έλεγχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(Εισηγητής Αργύριος Τσακνής Δημοτικός Σύμβουλος)  

3) Υποχρεώσεις τις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ από την ΚΥΑ 201745/26-7-2011 (Εισηγητής Γεώργιος 

Λαμπράκης Δημοτικός Σύμβουλος)  

4) Προβλήματα στον οικισμό της Στρατονίκης. Ρωγματώσεις – Νερά κλπ (Εισηγητής Απόστολος 

Παπαγεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος) 

 Από το Γραφείο Τύπου 


