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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 13/2015 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης
ΘΕΜΑ:

«Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου : «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισµού
Θέρµης ∆. Θέρµης»

Στη θέρµη, σήµερα, την 18η Μαΐου 2015 και ώρα 20:00 στο κτίριο του
Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας θέρµης του ∆ήµου θέρµης, ύστερα από την υπ’ αρ. 16344/07-05-2015
πρόσκληση, που δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης και που επιδόθηκε σε
καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Σωτήριος
2. Πιστέλας Ευστάθιος
3. Καζίλης Βασίλειος
4. Πάσχου Μαρία
5. Τριανταφυλλίδης Παύλος
6. Ρικούδης Απόστολος
7. Γιαννακούλας Απόστολος
8. Πασπαλά Νικολέτα

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆ήµου Ηλίας
2. Ντίντας Γεώργιος
3. Γιαβρίδου Ιωάννα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Ραµπίδου Μελποµένη για την τήρηση
των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε
το άρθρο 83 του Ν 3852/2010 το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώµη για
την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία έργων που έχουν εκτελεστεί στην
περιοχή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπ’όψιν του Συµβουλίου την υπ’αρ. 16983/12-5-2015
εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, υδραυλικών και
εγγειοβελτιωτικών έργων του ∆ήµου Θέρµης, µε θέµα : «Απόψεις επί του φακέλου της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισµού
Θέρµης ∆. Θέρµης» στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Α. ΓΕΝΙΚΑ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ
Α.1 Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 189545(178)/27-4-2015 έγγραφο του Τµήµατος Συλλογικών
Οργάνων της Γενικής ∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) µας
διαβιβάστηκε η ταυτάριθµη Ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής
Ενότητας (Μ.Ε.) Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ., που αφορά στη δηµοσιοποίηση του φακέλου της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ύδρευση Περιοχής Επέκτασης
Οικισµού Θέρµης, ∆. Θέρµης».
Α.2 Η δηµόσια διαβούλευση άρχισε στις 28-4-2015 και λήγει στις 17-6-2015. Επίσης
ορίζεται ως λήξη της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων η 10-6-2015.
Α.3 Η Ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θέρµης και στους Πίνακες
Ανακοινώσεων του ∆ήµου και της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Α.4 Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. µε αριθ. οικ. 1649/45/14-1-2014
«Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και
συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της Απόφασης ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθµ.
1958/2012 (ΦΕΚ Α’21), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του Ν.
4041/2011 (ΦΕΚ Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας», η ∆ηµοτική
Ενότητα Θέρµης, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής Θέρµης και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης
πρέπει να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του φακέλου της Μ.Π.Ε. του Έργου και να τις
αποστείλουν προς τη Μητροπολιτική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. και την αρµόδια ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Β.1 Φορέας υλοποίησης του έργου «Ύδρευση Περιοχής Επέκτασης Οικισµού Θέρµης, ∆.
Θέρµης» είναι ο ∆ήµος Θέρµης.
Β.2 Το έργο κατατάσσεται στην Α2 υποκατηγορία της Υ.Α.1958/2012, ανήκοντας στην 2η
οµάδα των Υδραυλικών Έργων (περιλαµβάνει επιµέρους στοιχεία που εµπίπτουν στα είδη:
α/α 2 «Έργα εκταµίευσης υδάτων - υδατοδεξαµενές», α/α 6 «Υδρογεωτρήσεις» και α/α 7
«Αγωγοί µεταφοράς νερού»). Αντικείµενο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αποτελεί το
εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της επέκτασης του οικισµού Θέρµης.
Β.3 Στόχοι της κατασκευής του έργου:
α. Το έργο συνίσταται στην επέκταση και βελτίωση του υδραγωγείου της Θέρµης µε
αξιοποίηση υφιστάµενων στοιχείων του, µετά από τροποποίηση και βελτίωσή τους, καθώς και
προσθήκη νέων στοιχείων ή αντικατάσταση παλαιότερων.
β. Η περιοχή Εξυπηρέτησης, όπου θα αναπτυχθεί το εσωτερικό δίκτυο, εξαιτίας του
ανάγλυφου του οικισµού, διακρίνεται σε τρεις ζώνες: χαµηλή, µεσαία και υψηλή, όπου κάθε
ζώνη τροφοδοτείται από συγκεκριµένο σηµείο (κεφαλή).
γ. Η διατήρηση δύο υφισταµένων δεξαµενών, της δεξαµενής στην οδό Λίτσα
χωρητικότητας 500 m3 για την υδροδότηση της υψηλής ζώνης και της δεξαµενής στον
οικισµό Λήδα – Μαρία χωρητικότητας 500 m3 για την υδροδότηση της χαµηλής ζώνης,
καθώς και η προσθήκη νέας δεξαµενής ωφέλιµου όγκου 1500m3 για την υδροδότηση της
µεσαίας ζώνης, και την τροφοδότηση της δεξαµενής Λήδα-Μαρία.
δ. Κατασκευή τριών αντλιοστασίων προσυγκέντρωσης
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ.1 Η Μ.Π.Ε. εξέτασε όλα τα ζητήµατα που άπτονται των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
κατά τη διάρκεια κατασκευής και της λειτουργίας του έργου και σύµφωνα µε τα τελικά της
συµπεράσµατα, οι συνολικές επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου θεωρούνται µικρής
έντασης, είναι αντιµετωπίσιµες και αναστρέψιµες. Τα θετικά αποτελέσµατα από τη λειτουργία
του έργου θα είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των σηµερινών και µελλοντικών αναγκών

των κατοίκων και των λοιπών καταναλωτών του οικισµού µε αξιοποίηση των διαθέσιµων
υδάτινων πόρων.
Γ.2 Ζητήµατα και επιπτώσεις που αφορούν τον ∆ήµο Θέρµης, κατά την κατασκευή του
έργου:
α. Αναµένονται µικρής έντασης επιπτώσεις στην επιφανειακή ή/και υπόγεια υδροφορία,
που θα είναι µικρής διάρκειας και πλήρως αναστρέψιµες µετά το πέρας της κατασκευής του
έργου.
β. Οι εκποµπές των αέριων ρύπων και οι συγκεντρώσεις στους δέκτες δεν αναµένεται σε
καµιά περίπτωση να υπερβούν τα θεσµοθετηµένα όρια (Ελλάδος και Ε.Ε.).
γ. Αξιοποίηση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής από πιστοποιηµένο Σύστηµα
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ ή διάθεσή τους σε αδειοδοτηµένους περιβαλλοντικά
χώρους απόθεσης
δ. Οι εκτάσεις στις οποίες µπορεί να προκληθεί συµπίεση του εδάφους, µε αντίστοιχη
µείωση του πορώδους και υποβάθµισή τους ως προς τη γονιµότητα θα είναι ιδιαίτερα
περιορισµένες και κυρίως στο χώρο των εργοταξίων.
ε. Ο παραγόµενος θόρυβος κατά την κατασκευή του έργου δε θα προκαλέσει σοβαρή
όχληση εφόσον η εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών σε κατοικηµένες περιοχές θα
περιοριστεί στις εργάσιµες µέρες και ώρες.
στ. ∆εν αναµένονται επιπτώσεις στη µορφολογία του εδάφους, στη χλωρίδα και την
πανίδα. Το µεγαλύτερο µέρος του έργου δε θίγει εκτάσεις φυσικής βλάστησης. Σηµαντική
εξαίρεση αποτελεί η κατασκευή της Νέας ∆εξαµενής σε δασική έκταση µε αναπόφευκτες
επεµβάσεις στην υφιστάµενη βλάστηση. Οι επιπτώσεις αυτές είναι σε µεγάλο βαθµό
αντιστρέψιµες µε εφαρµογή κατάλληλων φυτοτεχνικών διαµορφώσεων
Γ.3 Ζητήµατα και επιπτώσεις που αφορούν τον ∆ήµο Θέρµης, κατά τη λειτουργία του
έργου:
α. Η παροχή εκµετάλλευσης των γεωτρήσεων σε τιµή µικρότερη της κρίσιµης εξασφαλίζει
την αειφορία των υδροληψιών, καθώς προέρχονται από αποθέµατα µε δυνατότητα
επαναπλήρωσης.
β. Παρόλο το ενδεχόµενο ύπαρξης αύξησης συγκεντρώσεων παραπροϊόντων χλωρίωσης
στο αναµορφωµένο δίκτυο ύδρευσης, δεν θα υπάρχουν ουσιαστικοί κίνδυνοι υπέρβασης των
θεσµοθετηµένων ορίων, µε βάση τα µεγάλα περιθώρια ασφαλείας που διαµορφώνονται από
τις πολύ χαµηλές σηµερινές τιµές Ολικών Τριαλογονοµεθανίων (ΤΤΗΜ) και τον σηµαντικό
βαθµό αραίωσης των όποιων επίφοβων υδροληψιών.
γ. Οι εκτιµώµενες στάθµες θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου δεν ξεπερνούν τα
θεσµοθετηµένα όρια. Τα αντλιοστάσια είναι τα µόνα στοιχεία που χαρακτηρίζονται από την
εκποµπή θορύβου σηµαντικής στάθµης. Συγκεκριµένα, για το αντλιοστάσιο στην περιοχή
Θερµοκηπίου, το οποίο βρίσκεται σε οικιστική περιοχή, προβλέπεται κατασκευή κελύφους για
την αποµείωση θορύβου τουλάχιστον στα 50dB, που αποτελεί και το θεσµοθετηµένο όριο
των µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε αστικές περιοχές.
δ. ∆εν αναµένονται ιδιαίτερες επιπτώσεις στη µορφολογία του εδάφους, στη χλωρίδα και
την πανίδα.
∆. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η µελέτη προτείνει µια σειρά ικανοποιητικών µέτρων και επεµβάσεων και στη φάση της
κατασκευής και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, προκειµένου να αµβλυνθούν ή να
αποτραπούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα µέτρα αυτά, που θα είναι ενσωµατωµένα
στους γενικούς περιβαλλοντικούς όρους της Απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων,
πρέπει υποχρεωτικά να τηρηθούν από τον κατασκευαστή, κατά τη φάση της κατασκευής.

Επίσης θα πρέπει να ελέγχονται από τις αρµόδιες Αρχές µε διεξαγωγή περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων, τακτικών και έκτακτων, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
•

Στη ∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης, στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής Θέρµης και στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης διαδοχικά και κατά σειρά αναγραφής, να
γνωµοδοτήσουν εµπρόθεσµα και θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου «Ύδρευση Περιοχής Επέκτασης Οικισµού Θέρµης, ∆.
Θέρµης», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρου 83, 73 και 65 του Ν.
3852/2010 αντιστοίχως, καθώς και µε τις ειδικότερες διατάξεις που
µνηµονεύονται στην παρούσα εισήγηση (αρθ. 5, παρ. 5 ΚΥΑ 1649/45/14-1-2014).

•

Τη διαβίβαση των ως άνω γνωµοδοτήσεων στη Μητροπολιτική Επιτροπή και τη
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
προκειµένου η δεύτερη να προβεί σε σχετική εισήγηση.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια πρότεινε να δοθεί θετική γνωµοδότηση σύµφωνα µε την
εισήγηση της Υπηρεσίας και κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να καταθέσουν τις απόψεις
τους.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ύστερα από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, και τις διατάξεις του άρθρου 83 Ν
3852/2010 και του αρθ. 5, παρ. 5 ΚΥΑ 1649/45/14-1-2014
Γ ν ω µ ο δ ο τ ε ί οµόφωνα
Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ύδρευση
Περιοχής Επέκτασης Οικισµού Θέρµης, ∆. Θέρµης».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 57/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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