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Από το πρακτικό της αριθµ. 14/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 38/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Περί χωροθέτησης Κεντρικού (Βασικού) Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο Θέρµης

Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης σήµερα την 03η Αυγούστου 2016 ηµέρα της εβδοµάδας

Τετάρτη   και  ώρα 13:30 µ.µ.  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση   η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  ∆ήµου

Θέρµης  µετά από  την αριθµ. 26595/28-07-2016  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  5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1.Καρκατζούνης Θεοφάνης

2.Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος 2.Ακριτίδου Μαρία

3.Σαµαράς Σωκράτης 3.Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

4. Ζελιλίδης ∆αµιανός 4.Σαραφιανός  Χρήστος

5. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  η  υπάλληλος  του  ∆ήµου,  Πριτζάκη  Αικατερίνη,  για  την  τήρηση  των

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και  εισηγούµενος  το 2o

θέµα της  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση  από το Γραφείο ∆ηµάρχου σχετι-

κά µε την  χωροθέτηση Κεντρικού (Βασικού) Πράσινου Σηµείου στον ∆ήµο Θέρµης, στην οποία αναφέρο-

νται τα εξής:

“ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Πράσινα Σηµεία (ΠΣ) αποτελούν µια διεθνή και δοκιµασµένη πρακτική που στοχεύει στην ανακύκλωση

ειδικών  ρευµάτων  υλικών  και  βασίζεται  στη  συµµετοχή  των  πολιτών.  Υπάρχουν  δύο  κατηγορίες ΠΣ:  τα

Κεντρικά ΠΣ και τα ΠΣ γειτονιάς.

Σήµερα τα ΠΣ αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι των συστηµάτων ανακύκλωσης σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο

επίπεδο,  βελτιώνοντας  σηµαντικά  την  περιβαλλοντική  επίδοση  των  συστηµάτων  διαχείρισης  στερεών

αποβλήτων,  µε  την  εκτροπή  σηµαντικού  ποσοστού  των  οικιακών  στερεών  αποβλήτων  σ’ αυτά.  Βασικοί

στόχοι των ΠΣ είναι:

·0 Η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση

·1 Η µείωση του κόστους µεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων

·2 Η βελτίωση της εµπορευσιµότητας των ανακυκλώσιµων υλικών, και

·3 Η µείωση των αποβλήτων προς ταφή.

Τα ΠΣ θεωρούνται εγκαταστάσεις αµελητέας όχλησης και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και ακολουθούν

κοινές  αρχές  σχεδιασµού:  είναι  περιοχές  κλειστές,  κατάλληλα  διαµορφωµένες  και  φυλασσόµενες,  στις

οποίες  µπορούν  να  οδηγηθούν  απόβλητα,  που  δεν  συλλέγονται  µε  τις  κλασικές  µεθόδους  αποκοµιδής

(ανακυκλώσιµα υλικά, ογκώδη, πράσινα απόβλητα κ.λπ.).

Τα  ΠΣ  χωροθετούνται  συνήθως  σε  περιφερειακούς  χώρους  π.χ.  αποθήκες  σταθµών  µεταφόρτωσης

απορριµµάτων ή εγκαταστάσεων διάθεσης (ΧΥΤΑ) και σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες, όπως π.χ. κατά

µήκος πολυσύχναστων οδών, σε δηµοτικά οικόπεδα, βιοµηχανικές περιοχές κ.λπ.

Η λειτουργία των ΠΣ επιφέρει περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη.



Η κάλυψη του λειτουργικού κόστους των ΠΣ γίνεται από:

·4 Ίδιους πόρους των ∆ήµων

·5 Συµβάσεις µε Συλλογικά Συστήµατα ∆ιαχείρισης υλικών και προϊόντων

·6 Πώληση αντικειµένων και υλικών προς επαναχρησιµοποίηση

·7 Τέλη εισόδου.

·8 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

Στο Κεντρικό ΠΣ υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α. Βασική ∆ραστηριότητα: παράδοση από κατοίκους και επιχειρηµατίες ανακυκλώσιµων υλικών και

προϊόντων  που  θα  αποθηκεύονται  σε  κατάλληλα  αποθηκευτικά  µέσα  και  θα  προωθούνται  για

περαιτέρω  επεξεργασία  και  ανακύκλωση  σε  συνεργασία  µε  ΣΣΕ∆ και  ιδιώτες  ή  θα  σε  µονάδες

Κοµποστοποίησης (πράσινα απόβλητα ή βιοαπόβλητα) ή/και προς τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ.

Η  παράδοση  των  υλικών  θα  γίνεται  είτε  απευθείας  από  τους  δηµότες  σε  συγκεκριµένα  σηµεία

συλλογής αναλόγως µε  τη διάταξη του ΠΣ  (περιµετρική κίνηση  των  οχηµάτων εντός ΠΣ), είτε θα

παραδίδονται στην είσοδο και στη συνέχεια θα ακολουθεί ταξινόµηση των υλικών από το προσωπικό

του ΠΣ.

β. Λειτουργία  Κέντρου  Επαναχρησιµοποίησης:  Οι  πολίτες  θα  µεταφέρουν  εντός  του  ΠΣ  διάφορα

αντικείµενα, τα οποία θα ελέγχονται για τον βαθµό καταλληλότητας προς επαναχρησιµοποίηση και θα

οδηγούνται  στο  Κέντρο  Επαναχρησιµοποίησης,  όπου  θα  επιδιορθώνονται  ή  θα  επισκευάζονται  µε

σκοπό τη µεταπώλησή τους σε χαµηλότερες τιµές.

γ. Ενηµέρωση  και  Ευαισθητοποίηση:  θα  παρέχονται  υπηρεσίες γενικής  ενηµέρωσης  για  τη  βασική

λειτουργία  του  ΠΣ,  αλλά  και  στοχευµένη  ενηµέρωση  που  θα  απευθύνεται  σε  κατηγορίες

επαγγελµατιών, πολιτών και σε σχολικές µονάδες, σε Κ∆ΑΠ και παιδικούς σταθµούς, και θα υλοποιεί

επικοινωνιακές  δράσεις  (φυλλάδια,  ιστοσελίδα,  ενηµέρωση  Πόρτα-Πόρτα,  εκστρατείες  µε  ΜΜΕ

κ.α.).  Επίσης,  οι  πολίτες  ή/και  οµάδες  µαθητών  θα  µπορούν  να  συµµετέχουν  σε  δηµιουργικές

δραστηριότητες και εργαστήρια επαναχρησιµοποίησης υλικών.

δ. Πώληση  µεταχειρισµένων:  Όσα  προϊόντα  είναι  σε  καλή  και  λειτουργική  κατάσταση  ή

επισκευάσθηκαν εντός του ΠΣ, µπορούν να πωλούνται ως µεταχειρισµένα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί

η οικονοµική βιωσιµότητα του.

ε. ∆ιαχείριση  ηλεκτρικών  &  ηλεκτρονικών  συσκευών:  Οι  παραδιδόµενες  ηλεκτρικές  και

ηλεκτρονικές συσκευές από τους δηµότες και από επαγγελµατικούς χώρους θα υπόκεινται σε ποιοτικό

έλεγχο  για  την  αξιολόγηση  της  κατάστασής  τους  και  στη  συνέχεια  θα  οδηγούνται  στο  κέντρο

επαναχρησιµοποίησης προς µεταπώληση σε σχετικά χαµηλές τιµές. Σε περιπτώσεις που δεν µπορούν

να  επιδιορθωθούν,  θα  οδηγούνται  σε  κοντέινερ  προσωρινής  αποθήκευσης,  τα  οποία  θα

παραλαµβάνουν τα ΣΣΕ∆ ΑΗΗΕ προς περαιτέρω διαχείριση.

στ. ∆ιαχείριση  άλλων  ειδών  (έπιπλα,  ρουχισµός,  είδη  οικιακής  χρήσης  κ.α.):  τα  παραδιδόµενα

προϊόντα τέτοιου είδους ελέγχονται από το προσωπικό του ΠΣ, ως προς την κατάστασή τους και στη

συνέχεια θα οδηγούνται στο κέντρο επαναχρησιµοποίησης προς µεταπώληση.

ζ. Στοχευµένη  Εξυπηρέτηση  Μεταφορών:  Το  τµήµα  µεταφορών  του  ΠΣ  είναι  σηµαντικό  για  τη

βιώσιµη λειτουργία του. Εκτός από το αναγκαίο µεταφορικό έργο για τις ανάγκες της λειτουργίας του

ΠΣ  (µεταφοράς  υλικών,  προϊόντων  και  αντικειµένων  για  µεταφορά,  µεταπώληση,  περαιτέρω

διαχείριση και τελική διάθεση), µπορεί το ΠΣ να προσφέρει και υπηρεσίες µεταφορών και αποκοµιδής

σε δήµους, επιχειρήσεις και δηµότες.

η. Συλλογή χρησιµοποιηµένων λιπών και ελαίων (τηγανέλαια): Στο ΠΣ θα υπάρχουν κάδοι συλλογής

χρησιµοποιηµένων  λιπών  και  ελαίων  (τηγανέλαια)  που  στη  συνέχεια  θα  συλλέγονται  από

αδειοδοτηµένες εταιρείες προς περαιτέρω επεξεργασία.

θ. Βιοαπόβλητα και πράσινα απόβλητα: Το ΠΣ µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ∆ιαλογής στην Πηγή

(∆σΠ) για τα κλαδέµατα, τα πράσινα απόβλητα κήπων ή/και για τα οργανικά υλικά από επιχειρήσεις

µαζικής εστίασης και από τους πολίτες. Τα συλλεγόµενα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται στη συνέχεια

στη Μονάδα Κοµποστοποίησης του ∆ήµου.

ι. Ογκώδη και  ΑΕΚΚ: Τα ογκώδη και ΑΕΚΚ θα συλλέγονται  και  τα µη  επαναχρησιµοποιήσιµα θα

συγκεντρώνονται  σε  συγκεκριµένα  κοντέινερ  και  στη  συνέχεια  σε  συνεργασία  µε  Αδειοδοτηµένα

Συλλογικά  Συστήµατα  Εναλλακτικής  ∆ιαχείρισης  ΑΕΚΚ,  θα  οδηγούνται  προς  περαιτέρω

επεξεργασία.

ια. Άλλα  ειδικά  ρεύµατα:  Στο  ΠΣ  θα  υπάρχουν  συστήµατα  προσωρινής  αποθήκευσης  και  ειδικών



ρευµάτων αποβλήτων (ελαστικά, συσκευασίες, ξύλα, τζάµια, λιπαντικά, ληγµένα φάρµακα κ.λπ.) τα

οποία  θα  παραλαµβάνονται  από  αδειοδοτηµένα  ΣΣΕ∆  ή/και  αδειοδοτηµένες  εταιρείες  συλλογής

µεταφοράς και επεξεργασίας των επιµέρους ρευµάτων.

Εισερχόµενα υλικά/απόβλητα στο Κεντρικό ΠΣ µπορεί να είναι:

- Συσκευασίες (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, µέταλλα)

- Έντυπο χαρτί

- Μεταλλικά αντικείµενα (εκτός συσκευασιών)

- Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

- Λαµπτήρες και φωτιστικά

- Χρήσιµα ογκώδη (έπιπλα, οικιακός εξοπλισµός κ.λπ.)

- ΑΕΚΚ/ µη επαναχρησιµοποιήσιµα ογκώδη

- Είδη οικιακής χρήσης

- Ρούχα, υποδήµατα, αξεσουάρ, αθλητικός εξοπλισµός, παιχνίδια, βιβλία, ποδήλατα, CD-DVD

- Ελαστικά οχηµάτων

- Βιοαπόβλητα

- Πράσινα Απόβλητα

- Χρησιµοποιηµένα λίπη και έλαια (τηγανέλαια)

- Μελάνια εκτυπωτών

- Ξύλο

- Τζάµια και γυαλιά εκτός συσκευασιών.

·9 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Η ελάχιστη απαιτούµενη έκταση για την ανάπτυξη ενός Βασικού ΠΣ είναι 3.000 τ.µ., ενώ για τη λειτουργία

του  κέντρου  ενηµέρωσης  είναι  απαραίτητη  η  κατασκευή  αίθουσας  παρουσιάσεων  χωρητικότητας  30-40

ατόµων.

Στα µεγάλης έκτασης ΠΣ  µπορεί να επιτρέπεται  η  είσοδος των δηµοτών  µε  οχήµατα, οπότε  απαιτούνται

εσωτερικές  υποδοµές  για  την  κυκλοφορία,  τοποθέτηση  κατάλληλης  σήµανσης,  χώροι  στάσης  οχηµάτων

κ.λπ.

Ο  χώρος  πρέπει  να  είναι  περιφραγµένος  και  να  τοποθετηθεί  σύστηµα  βιντεοπαρακολούθησης  για  την

αποτροπή ανεπιθύµητων ενεργειών, όπως βανδαλισµοί, κλοπές, εµπρηστικές επιθέσεις κ.λπ.

Η προσωρινή  αποθήκευση των επιτρεπόµενων  κατηγοριών  αποβλήτων,  χρησιµοποιηµένων αντικειµένων και

εξοπλισµού  θα  γίνεται  σε  κατάλληλους  αποθηκευτικούς  χώρους,  όπου  θα  υπάρχουν  µέσα  προσωρινής

αποθήκευσης, όπως µεταλλικοί κάδοι µε χωρητικότητα άνω των 2 κ.µ. ή µεταλλικά εµπορευµατοκιβώτια, που

διασφαλίζουν  την  ευχερή  απόρριψη  υλικών  από  το  κοινό  και  την  εύκολη  µεταφορά  τους στη  συνέχεια,  µε

κατάλληλα φορτηγά. Ο αποθηκευτικός εξοπλισµός πρέπει να πληροί τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές, να

είναι  κατασκευασµένος  από  υλικά  ανθεκτικά  στις  καιρικές  συνθήκες  και  στις  µηχανικές  καταπονήσεις,  να

µεταφέρεται και να καθαρίζεται εύκολα και να είναι κλειστός ή να καλύπτεται ή να βρίσκεται σε στεγασµένο

χώρο.  Ο  εξοπλισµός  επίσης  πρέπει  να  περιλαµβάνει  µηχανήµατα  για  ζύγιση,  δεµατοποίηση,  συµπίεση,

τεµαχισµό.

·10 ΚΟΣΤΟΣ

Το  κόστος  της  επένδυσης  εκτιµάται  σε  περίπου  2  εκ.  ευρώ.  Το  λειτουργικό  κόστος  του  Κεντρικού  ΠΣ

περιλαµβάνει  το  κόστος  του  προσωπικού  (απασχόληση  και  ασφάλιση  εργατοτεχνικού  και  διοικητικού

προσωπικού),  της  συντήρησης  και  αποκατάστασης  φθορών,  της  απόσβεσης  του  εξοπλισµού,  της

ηλεκτροδότησης,  υδροδότησης  και  τηλεπικοινωνιών,  της  διάθεσης  και  επεξεργασίας  υπολειµµάτων,  της

προβολής και ευαισθητοποίησης των πολιτών και διάφορα λειτουργικά έξοδα διοίκησης.

Τα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προγράµµατα περιλαµβάνουν µέτρα στα οποία µπορεί να ενταχθεί το έργο

κατασκευής των Πράσινων Σηµείων.

·11 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Για τη χωροθέτηση του Κεντρικού Πράσινου Σηµείου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

- συµβατότητα µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης της περιοχής

- επάρκεια οδικού δικτύου ή εγγύτητα µε κύριους οδικούς άξονες

- µέγιστη απόσταση από όλες τις περιοχές του δήµου: 30 χλµ., και



- εγγύτητα στους οικισµούς µε µεγάλο αριθµό κατοίκων.

Με βάση τα παραπάνω, το ΤΣΑ∆Α του δήµου Θέρµης προτείνει τη χωροθέτηση του Κεντρικού Πράσινου

Σηµείου, εντός της περιοχής που οριοθετείται µε κόκκινο κύκλο στη συνηµµένη αεροφωτογραφία Φωτ. 1.

Με την παρούσα εξειδικεύεται η παραπάνω γενική πρόταση και προτείνεται η χωροθέτηση του Κεντρικού

ΠΣ του δήµου Θέρµης στο βόρειο τµήµα του αγροτεµαχίου µε αριθ. 2γ του αγροκτήµατος Ν. Ραιδεστού

(Οριστική διανοµή έτους 1931), και συγκεκριµένα στη θέση που φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο 1 και υπό

στοιχεία  70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-6α-6-7-70 και  εµβαδόν  4.489,40  τ.µ. στο  συνηµµένο

τοπογραφικό σχεδιάγραµµα.

Το  αγροτεµάχιο  2γ,  σύµφωνα  µε  τις  3437/12.9.2002  (ΦΕΚ  1309  Β/9.10.2002)  και  3780/30.9.2003

αποφάσεις Νοµάρχη Θεσσαλονίκης είναι χαρακτηρισµένο ως χέρσο, έχει συνολικό εµβαδόν 44.000 τ.µ. και

ανήκει στην κυριότητα του δήµου Θέρµης.

5.1 Χρήσεις γης

Το Κεντρικό Πράσινο Σηµείο του δήµου Θέρµης θα είναι µέσης κλίµακας και θα περιλαµβάνει λειτουργίες

συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης.

Επισηµαίνεται  ότι  το  νέο  Εθνικό  Σχέδιο  ∆ιαχείρισης  Αποβλήτων  περιλαµβάνει  προτάσεις  για  τη

διευκόλυνση  των  διαδικασιών  δηµιουργίας  πράσινων  σηµείων,  ως  προς  τις  περιβαλλοντικές  και

πολεοδοµικές παραµέτρους, ορίζοντας ότι:

«Ειδικά για τη χωροθέτηση υποδοµών ανακύκλωσης µε διαλογή στην Πηγή (Πράσινα Σηµεία και ΚΑΕ∆ΙΣΠ)

και κοµποστοποίησης µικρής κλίµακας προδιαλεγµένου οργανικού υλικού χαµηλής όχλησης στον αστικό ιστό

προτείνεται  νοµοθετική  ρύθµιση  απλοποιηµένων  διαδικασιών.  Είναι  απολύτως  αναγκαίο  και  επείγον  να

θεσπιστεί µε νοµοθετική ρύθµιση η υποχρέωση των ∆ήµων να χωροθετούν τις εγκαταστάσεις αυτές των

ανακυκλωσίµων,  κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων  του  ν.  4269/2014  και  κάθε  άλλης  πολεοδοµικής

νοµοθεσίας,  µε  τήρηση  περιβαλλοντικών  όρων  και  ταχύρρυθµες  διαδικασίες. Η  διαδικασία  θα

περιλαµβάνει Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης στηριγµένης σε πρότυπους όρους του ΥΠΑΠΕΝ».

Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Θέρµης (Υ.Α. 66266/29.11.2013, ΦΕΚ

451 ΑΑΠ),  όπως  ισχύει,  το  αγροτεµάχιο  2γ  του  Αγροκτήµατος  Ν.  Ραιδεστού  βρίσκεται  σε  περιοχή  που

χαρακτηρίζεται  ως  ΠΕΠ∆ ΓΒ  «Περιοχή  Αστικών  Κεντρικών  Λειτουργιών  και  Υποδοµών»,  στην  οποία

επιτρέπεται η χωροθέτηση των ακόλουθων χρήσεων:

- Κατοικία

- Καταστήµατα λιανικού εµπορίου, πολυκαταστήµατα, υπεραγορές

- Κτίρια και εγκαταστάσεις περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας-µέριµνας

- Κτίρια πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και λοιπής εκπαίδευσης

- Αθλητικές εγκαταστάσεις

- Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

- Γραφεία  παροχής  υπηρεσιών,  γραφεία  διοίκησης  επιχειρήσεων,  γραφεία  δηµόσιας  διοίκησης,

αυτοδιοίκησης

- Τράπεζες, ασφάλειες, χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

- Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων

- Πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις

- Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης

- Εγκαταστάσεις αναψυχής, όπως εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.

- Κτίρια τριτοβάθµιας και τριτοβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Εκτός από τα παραπάνω, σύµφωνα µε τις Γενικές ∆ιατάξεις (παρ. 33 εδάφιο 16) του εγκεκριµένου Γενικού

Πολεοδοµικού  Σχεδίου  «Κτίρια  και  εγκαταστάσεις  µονάδων  παραγωγής  ενέργειας  και  δίκτυα  διανοµής

ενέργειες,  εγκαταστάσεις  και  δίκτυα  τηλεπικοινωνιών  και  ύδρευσης,  καθώς  και  κτίρια,  εγκαταστάσεις  και

δίκτυα συλλογής-µεταφοράς-επεξεργασίας λυµάτων, στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης αδρανών δύνανται

να  οριοθετούνται  σε  όλες  τις  εκτός  σχεδίου  περιοχές,  ύστερα  από  διαδικασία  που  προβλέπεται  από  την

ισχύουσα νοµοθεσία ν. 3010/2002, ,. 4014/2011 και ν. 4042/2012 όπως ισχύουν.».

5.2 Οδικό δίκτυο πρόσβασης

Η  προτεινόµενη  θέση  για  το  Κεντρικό  ΠΣ  συνδέεται  µε  την  Εθνική  οδό  Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου  µέσω

ασφαλτοστρωµένης οδού του αγροκτήµατος της Ν. Ραιδεστού, που διατρέχει µε κατεύθυνση Β-Ν την ανατολική

πλευρά του αγροτεµαχίου 2β. Η οδός διαθέτει καλή κατάσταση επιφάνειας οδοστρώµατος και µεταβλητό πλάτος



από 5,0 µ. ως 8,30 µ. Το πλάτος της οδού δεν είναι επαρκές για την κυκλοφορία µεγάλων οχηµάτων, οπότε θα

απαιτηθεί τοπική διαπλάτυνση της οδού, προκειµένου να αποκτήσει σταθερό πλάτος τουλάχιστον 7,0 µ. σε όλο

το µήκος της.”

Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ. αριθµ. 13/2016 σχετική απόφαση της ∆η-

µοτικής Κοινότητας  Νέας Ραιδεστού µε την οποία γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία στην ανωτέρω εισήγηση

σχετικά µε την προτεινόµενη  χωροθέτηση Κεντρικού (Βασικού) Πράσινου Σηµείου του ∆ήµου Θέρµης στο

βόρειο  τµήµα  του  αγροτεµαχίου  µε  αριθ.  2γ  του  αγροκτήµατος  Ν.  Ραιδεστού  (Οριστική  διανοµή  έτους

1931), και συγκεκριµένα στη θέση που φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο 1 και υπό στοιχεία 70-71-72-73-74-

75-76-77-78-79-80-81-82-6α-6-7-70 και εµβαδόν 4.489,00 τ.µ. στο συνηµµένο τοπογραφικό σχεδιάγραµµα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να γνωµοδοτήσει θετικά στην πρόταση της εισήγησης

σχετικά µε την χωροθέτηση Κεντρικού (Βασικού) Πράσινου Σηµείου του ∆ήµου Θέρµης στο βόρειο τµήµα

του  αγροτεµαχίου  µε  αριθ.  2γ  του  αγροκτήµατος  Ν.  Ραιδεστού  (Οριστική  διανοµή  έτους  1931),  και

συγκεκριµένα στη θέση που φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο 1 και υπό στοιχεία 70-71-72-73-74-75-76-77-

78-79-80-81-82-6α-6-7-70  και  εµβαδόν  4.489,00  τ.µ.  στο  συνηµµένο  τοπογραφικό  σχεδιάγραµµα  και

κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ,αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την εισήγηση της

αρµόδιας  Υπηρεσίας,  τα  συνοδευτικά  έγγραφα  και  σχέδια,   την  αριθµ.  13/2016  γνωµοδότηση  του

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού, σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο

73 παρ. 1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

και  εισηγείται  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  την  χωροθέτηση  Κεντρικού  (Βασικού)  Πράσινου  Σηµείου  του

∆ήµου Θέρµης στο βόρειο τµήµα του αγροτεµαχίου µε αριθ. 2γ του αγροκτήµατος Ν. Ραιδεστού (Οριστική

διανοµή έτους 1931), και συγκεκριµένα στη θέση που φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο 1 και υπό στοιχεία

70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-6α-6-7-70  και  εµβαδόν  4.489,00  τ.µ.  στο  συνηµµένο

τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, όπως αποτυπώνεται στην ανωτέρω εισήγηση.

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 38/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                               ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ






