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Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2018
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης 40/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Γνωµοδότηση  σχετικά  µε  τη   Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  την

ανανέωση  –  τροποποίηση  της  υπ  αρ  πρωτ  6332/30-9-2011  Έγκρισης

Περιβαλλοντικών  όρων  (ΕΠΟ)  του  Κέντρου  ∆ιαλογής  Ανακυκλώσιµων  Υλικών

(Κ∆ΑΥ)  της  Ελληνικής  Εταιρίας  Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης  ΑΕ,  που  είναι

εγκατεστηµένο στην ΤΚ Θέρµης, ∆. Θέρµης, ΠΕ Θεσσαλονίκης

 
Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 17η Οκτωβρίου 2018  ηµέρα

της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ. 36915 /12-10-2018  έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε

τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί

«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα

Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί  σε σύνολο 9

µελών βρέθηκαν παρόντα  6 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1.  Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα

2. Γκιζάρης Στέργιος 2.  Ιωσηφίδης Ιωάννης

3. Χρυσοχόου Παύλος 3.  Σφονδύλας ∆ηµήτριος

4. Ζελιλίδης ∆αµιανός

5. Κουγιουµτζίδης Σταύρος    

6. Σαραφιανός Χρήστος  

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πανταζή Ιωάννα, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Το 2ο θέµα συζητήθηκε 1ο

Το 3ο θέµα συζητήθηκε 2ο

Το 1ο θέµα συζητήθηκε τελευταίο

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και

εισηγούµενος  το παραπάνω  θέµα,  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αριθµ. 35361/3-

10-2018  εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  σύµφωνα µε την  οποία:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α.1 Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 432451(354)/4-9-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας  Αυτοτελές  Τµ.  Συλλογικών  Οργάνων  Μητροπολιτικής  Επιτροπής
Θεσσαλονίκης µε θέµα «Αποστολή ανακοίνωσης για δηµοσιοποίηση φακέλου ΜΠΕ».



Α.2 Η δηµόσια διαβούλευση ορίζεται από 06/09/2018 έως 24-10-2018. 

Α.3 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης και
το  Τοπικό  Συµβούλιο  της  ∆ηµ.  Κοινότητας  Θέρµης  καλούνται  να  εκφράσουν  τις
απόψεις τους επί του φακέλου της ανωτέρω Μ.Π.Ε., 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 Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ’ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α’ 21),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’
209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας».

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Β.1 Φορέας υλοποίησης της δραστηριότητας είναι η εταιρεία µε την επωνυµία  “"ΕΕΑΑ"
Α.Ε.

Β.2 Το έργο κατατάσσεται στην 9η Οµάδα , υποκατηγορία Α2 µε α/α 99
Β.3 Το έργο αφορά στη λειτουργία του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών 
(Κ∆ΑΥ) που είναι εγκατεστηµένο στο αγροτεµάχιο 1479, του αγροκτήµατος Θέρµης ΠΕ 
Θεσσαλονίκης (2η ∆Ε),). Η έκταση του αγροτεµαχίου (1479γ) που καταλαµβάνεται από τις 
εγκαταστάσεις του Κ∆ΑΥ είναι 7.000,39m2. Το έργο δύναται να εξυπηρετεί τις ανάγκες της 
περιοχής των ΟΤΑ Καλαµαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερµαϊκού, Θέρµης και Θεσσαλονίκης 
(40% του ∆ήµου)- 2η ∆ιαχειριστική Ενότητα (∆Ε) ΠΕ Θεσσαλονίκης και τις ανάγκες της ΠΕ 
Χαλκιδικής, όπως προβλέπεται από τον ισχύον ΠΕΣ∆Α ΠΚΜ.   

Προκειµένου το Κ∆ΑΥ Θέρµης να καλύψει την αύξηση των αναγκών που 
προκύπτουν από την εξυπηρέτηση των ΟΤΑ της 2ης ∆Ε Νοµού Θεσσαλονίκης και των ΟΤΑ 
του Νοµού Χαλκιδικής, δύναται να λειτουργεί σε δύο βάρδιες, µε δυναµικότητα παραγωγής 
42.000 τόνους/ έτος. Για τους ίδιους λόγος πραγµατοποιήθηκε αύξηση της 
ηλεκτροµηχανολογικής ισχύος της µονάδας.

Β.4 H παρούσα ΜΠΕ αφορά στην ανανέωση και τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων
του  Κέντρου  ∆ιαλογής  Ανακυκλώσιµων  Υλικών  (Κ∆ΑΥ)  της  Ελληνικής  Εταιρίας
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ, που είναι εγκατεστηµένο στην ΤΚ Θέρµης, ∆. Θέρµης,
ΠΕ Θεσσαλονίκης

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Γ.1 Εκτίµηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Οι  µεταβολές  της  υφιστάµενης  λειτουργίας  του  Κ∆ΑΥ  Θέρµης  σε  σχέση  µε  τη

λειτουργία που είχε περιγραφεί στην προηγούµενη ΑΕΠΟ αφορούν στη νοµιµοποίηση και
ρύθµιση αυθαιρέτων κατασκευών και στην προσθήκη νέων κατασκευών. 

Επιπρόσθετα,  πραγµατοποιήθηκε  εκ  νέου  καταγραφή  ισχύος  του  µηχανολογικού
εξοπλισµού, η οποία υπερβαίνει την καταγεγραµµένη στην αρχική Άδεια Λειτουργίας και η
οποία ανακλήθηκε και αντικαθίσταται προσωρινά µε το έγγραφο της ∆/σης Ανάπτυξης ΠΕ
Θεσσαλονίκης  «Προθεσµία  για  Τεχνική  Ανασυγκρότηση»  (ΑΠ:Φ.14.2.23971/300087
(9247) Αρ. Φακέλου Α1 10039) έως την έκδοση νέας Άδεια Λειτουργίας. 

Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν τις παραµέτρους του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος  της  περιοχής  µελέτης.  Η  αύξηση  του  εξυπηρετούµενου  πληθυσµού  του
Κ∆ΑΥ Θέρµης,  έχει  ως αποτέλεσµα την αύξηση των αξιοποιούµενων απορριµµάτων και
κατά συνέπεια την µείωση του όγκου των απορριµµάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ.

Η  θεσµοθέτηση  του  ΓΠΣ  του  «Καποδιστριακού»  ∆ήµου  Θέρµης  (ΦΕΚ
451ΑΑΠ/13.12.2013), το οποίο βρισκόταν στη φάση της εκπόνησής του κατά την περίοδο
του προηγούµενου αιτήµατος έκδοσης ανανέωσης/ τροποποίησης ΑΕΠΟ (ΑΕΠΟ 30/9/2011)
δεν τροποποιεί τις χρήσεις γης που προβλεπόταν στο κείµενο της ΜΠΕ που κατατέθηκε
κατά την προηγούµενη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Η αύξηση της ισχύος του µηχανολογικού εξοπλισµού είναι πολύ µικρή (14%) και δεν
πρόκειται  να  επιφέρει  επιπτώσεις  στις  παραµέτρους  του  φυσικού  και  ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος.

Γ.2 Συµπεράσµατα της Μ.Π.Ε.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν επέρχεται ουσιαστική µεταβολή των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων  σε  σχέση  µε  αυτές  που  εξετάστηκαν  και  αξιολογηθήκαν  για  το  αρχικώς
περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένο έργο.  



∆. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η  υπό  γνωµοδότηση  Μ.Π.Ε.  του  έργου  της  λειτουργίας   του  Κέντρου  ∆ιαλογής
Ανακυκλώσιµων  Υλικών  (Κ∆ΑΥ)  της  Ελληνικής  Εταιρίας  Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης  ΑΕ,  που  είναι  εγκατεστηµένο  στην  ΤΚ  Θέρµης,  ∆.  Θέρµης,  ΠΕ
Θεσσαλονίκης και  αφορά σε τροποποίηση ανανεωση των Περιβαλλοντικών Όρων του
Κέντρου  ∆ιαλογής  Ανακυκλώσιµων Υλικών  (Κ∆ΑΥ)  της  Ελληνικής  Εταιρίας  Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης ΑΕ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

υπέρ της προώθησης  του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη
ανανέωση  και  τροποποίηση  των  Περιβαλλοντικών  Όρων  του  Κέντρου  ∆ιαλογής
Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ, που
είναι  εγκατεστηµένο στην  ΤΚ Θέρµης,  ∆.  Θέρµης,  ΠΕ Θεσσαλονίκης,  αποδεχόµενοι,  εν
γένει, το περιεχόµενο της µε τις προϋποθέσεις και επισηµάνσεις που παρουσιαζονται
στο κεφάλαιο αυτής»

                  Η ∆ηµοτική Κοινότητα της Θέρµης µε την  αριθµό 36/2018 γνωµοδότησε Θετικά επί
του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση – τροποποίηση
της υπ αρ πρωτ 6332/30-9-2011 Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) του Κέντρου
∆ιαλογής  Ανακυκλώσιµων  Υλικών  (Κ∆ΑΥ)  της  Ελληνικής  Εταιρίας  Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης ΑΕ, που είναι εγκατεστηµένο στην ΤΚ Θέρµης, ∆. Θέρµης, ΠΕ Θεσσαλονίκης,
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.

 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την
εισήγηση  ∆/νσης   Περιβάλλοντος  και  Πρασίνου  την  36/2018  απόφαση  της   ∆ηµοτικής
Κοινότητας Θέρµης και σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ. 1Α «περί
αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπέρ της προώθησης του φακέλου  της Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση – τροποποίηση της υπ αρ πρωτ 6332/30-

9-2011  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  όρων  (ΕΠΟ)  του  Κέντρου ∆ιαλογής  Ανακυκλώσιµων

Υλικών (Κ∆ΑΥ) της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ, που είναι εγκατεστηµένο

στην ΤΚ Θέρµης, ∆. Θέρµης, ΠΕ Θεσσαλονίκης  µε τις προϋποθέσεις και επισηµάνσεις

που  παρουσιαζονται  στο  κεφάλαιο  αυτής σύµφωνα  µε  την  εισήγηση  της  ∆/νσης

Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 40/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                 

                                                Ακριβές απόσπασµα
                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ        


