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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 18/17-08-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 
Αριθµ. Απόφ. 319/2016 ΘΕΜΑ: «Γνωµοδότηση επί του 

Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Κεντρικής 
Μακεδονίας (1η Αναθεώρηση)» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η-8-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ 
αριθ. 27870/12-08-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 28 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 

 1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Κοντοπίδης Γεώργιος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος   

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7 Γκουστίλης Θεόδωρος   

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος    

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15 Κεφαλάς Ανέστης   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Μουστάκας Βασίλειος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

 25 Τσολάκης Απόστολος   

26 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

27 Χρυσοχόου Παύλος   

28 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   
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κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος, η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον ∆ήµαρχο, ο οποίος 
είπε ότι µε το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 313383 (5828)/25.7.2016 έγγραφο του Προέδρου της 
Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 
διαβιβάστηκε στον ∆ήµαρχο, ως µέλος της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (σύµφωνα µε το άρθρο 
178 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η µελέτη του Περιφερειακού 
Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Κεντρικής Μακεδονίας (1η 
Αναθεώρηση), προκειµένου να αποστείλει τυχόν απόψεις, παρατηρήσεις ή τοποθετήσεις επί 
αυτού. Σύµφωνα µε το ίδιο έγγραφο, η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης θα γίνει περί τα τέλη Αυγούστου. Οι απόψεις πρέπει να σταλούν στην 
Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης µέχρι τις 19.8.2016. Ο ∆ήµαρχος συµπλήρωσε ότι 
θεώρησε αναγκαίο να ενηµερωθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το υπό συζήτηση ΠΕΣ∆Α και 
να διατυπωθούν απόψεις και παρατηρήσεις από όλα τα µέλη του Συµβουλίου, ώστε να 
διαβιβαστούν αυτές στην Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης. 
 

Στη συνέχεια, ο ∆ήµαρχος είπε ότι ο ∆ήµος Θέρµης συνέταξε Τοπικό Σχέδιο 
Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑ∆Α), το οποίο εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µε την υπ’ αριθ. 170/2016 απόφαση. Το εγκεκριµένο ΤΣΑ∆Α του ∆ήµου Θέρµης, 
καθώς και η εγκριτική απόφαση διαβιβάστηκαν µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 11872/27.4.2016 
έγγραφο στον Περιφερειακό Σύνδεσµο Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) 
Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ∆ήµαρχος επισήµανε ότι ο ∆ήµος Θέρµης έχει συµµετάσχει σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας διαβούλευσης, σε όλες τις ενηµερωτικές συναντήσεις και τις 
συναντήσεις εργασίας που έγιναν µε συντονιστή τον περιφερειακό σύνδεσµο Φο∆ΣΑ ΚΜ και 
απέστειλε όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν για τη σύνταξη του ΠΕΣ∆Α. 
 
Ως προς την επικαιροποίηση του ΠΕΣ∆Α της ΠΚΜ, ο ∆ήµαρχος είπε ότι αυτό εκπονείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) και της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/98 
για τα απόβλητα, καθώς και µε βάση τους στόχους και τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης, που κυρώθηκαν µε την 
ΚΥΑ 51373/4684/25.11.2015 των υπουργών Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Το ΠΕΣ∆Α καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της ΠΚΜ, δηλαδή 
τις 7 Περιφερειακές Ενότητες και τα είδη των αποβλήτων που διαχειρίζεται, περιλαµβάνουν: 
απόβλητα αστικού τύπου, ιλύες, στερεά βιοµηχανικά απόβλητα, απόβλητα από 
εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού κ.λπ., απόβλητα έλαια, απόβλητα 
συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας, οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 
µεταχειρισµένα ελαστικά, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού βιοµηχανικής 
προέλευσης, απόβλητα υγειονοµικών µονάδων, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και 
κατεδαφίσεων, και, τέλος, γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα. 
 
Συνεχίζοντας ο ∆ήµαρχος επισήµανε ότι η αναθεώρηση του υφιστάµενου ΠΕΣ∆Α είναι 
επιτακτική ώστε αυτό να είναι συµβατό µε το νέο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο, που 
θέτουν νέες απαιτήσεις και προωθούν ιεραρχικά και συνδυασµένα: την πρόληψη, την 
επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση (όπως ανάκτηση 
ενέργειας) και την ασφαλή τελική διάθεση. 
 
Ο ∆ήµαρχος είπε ότι το υπό έγκριση ΠΕΣ∆Α προτείνει την κατασκευή τριών Μονάδων 
Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ): µία στον Ανατολικό Τοµέα της ΠΚΜ, που µεταξύ 
άλλων θα εξυπηρετεί και τον ∆ήµο Θέρµης, µία στον ∆υτικό Τοµέα της ΠΚΜ και µία στον 
νοµό Σερρών (∆ήµος Ηράκλειας), που ήδη προωθείται η κατασκευή του µε Σ∆ΙΤ. Για τη ΜΕΑ 
Ανατολικού Τοµέα προτείνεται να χωροθετηθεί σε µία περιοχή που ξεκινάει από τον ∆ήµο 
Θέρµης και φθάνει µέχρι την Τρίγλια και τον Πολύγυρο, µε πιθανή θέση τον Άγιο Αντώνιο της 
∆Ε Βασιλικών, όπου υπάρχει και διαθέσιµος χώρος περίπου 1.000 στρεµµάτων. 
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Ως προς την επεξεργασία των βιοαποβλήτων (προδιαλεγµένο οργανικό) ο ΠΕΣ∆Α προτείνει 
κατασκευή 5 µονάδων (ΜΕΒΑ) στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, οι 2 από τις οποίες θα εξυπηρετούν 
τον Ανατολικό Τοµέα της ΠΕ. Ο ΠΕΣ∆Α προτείνει ο ∆ήµος Θέρµης να εξυπηρετείται από την 
1η ΜΕΒΑ Ανατολικού Τοµέα, δυναµικότητας 32.800 tn, από την οποία θα εξυπηρετούνται και 
ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης και οι ∆Ε Αγίου Παύλου και Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών, 
ενώ η 2η ΜΕΒΑ Ανατολικού Τοµέα, δυναµικότητας 17.500 tn, θα εξυπηρετεί τους ∆ήµους 
Θερµαϊκού, Καλαµαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη και προτείνεται να χωροθετηθεί είτε εντός της 
ΜΕΑ Ανατολικού Τοµέα είτε σε άλλη πρόσφορη θέση. Στο σηµείο αυτό ο ∆ήµαρχος 
ενηµέρωσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι προκάλεσε σύσκεψη µεταξύ του Προέδρου του 
Φο∆ΣΑ και των ∆ηµάρχων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, και συµφωνήθηκε να χωροθετηθεί 
η 1η ΜΕΒΑ Ανατολικού Τοµέα εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Θέρµης και να 
εξυπηρετεί τον ∆ήµο Θέρµης και το 65% του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ενώ η 2η ΜΕΒΑ, που θα 
εξυπηρετεί τους ∆ήµους Θερµαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη και Καλαµαριάς να χωροθετηθεί σε 
ακίνητο του ∆ήµου Θερµαϊκού. 
 
Ως προς το υπόλειµµα (τελική διάθεση) όλων των ∆ήµων της ΠΕ Θεσσαλονίκης, η µελέτη 
του ΠΕΣ∆Α προτείνει να οδηγείται στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης που θα µετατραπεί σε ΧΥΤΥ. 
Εδώ ο ∆ήµαρχος επισήµανε ότι σε δύο σηµεία της µελέτης αναφέρεται πιθανή κατασκευή 
ΧΥΤΥ στη ΜΕΑ Ανατολικού Τοµέα, για την οποία αναφέρεται ότι υπάρχει ΑΕΠΟ για τη θέση 
Αγίου Αντωνίου. Ο ∆ήµαρχος είπε ότι δεν πρέπει να δηµιουργηθεί ΧΥΤΥ στον χώρο της 
ΜΕΑ και ότι πρέπει να αξιοποιηθούν για τον σκοπό αυτό οι ΧΥΤΑ της Χαλκιδικής, αφού 
µετατραπούν σε ΧΥΤΥ, ώστε να υπάρχει επιµερισµός της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Ο 
∆ήµαρχος τόνισε ότι ο ∆ήµος Θέρµης δεν πρόκειται να δεχθεί να δηµιουργηθεί ΧΥΤΥ στον 
Άγιο Αντώνιο. Σε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση ο ∆ήµος θα αντιδράσει σφοδρά και θα 
προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια. Επί του θέµατος της µονάδας του Αγίου Αντωνίου ο 
∆ήµαρχος υπενθύµισε ότι ο ∆ήµος έχει προσφύγει κατά της απόφασης έγκρισης των 
περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης που περιλαµβανόταν στον υπό αναθεώρηση 
περιφερειακό σχεδιασµό, επειδή ο σχεδιασµός προέβλεπε εργοστάσιο καύσης, αποθήκευση 
της επικίνδυνης τέφρας που θα παραγόταν από την καύση, καθώς και ΧΥΤΥ. 
 
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος είπε ότι ο ΠΕΣ∆Α προτείνει να δηµιουργηθούν 15 Κεντρικά 
Πράσινα Σηµεία στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, µεταξύ των οποίων ένα στον ∆ήµο Θέρµης, το 
οποίο θα περιλαµβάνει και ΚΑΕ∆ΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης-Εκπαίδευσης ∆ιαλογής στην 
Πηγή), 16 ∆ορυφορικά Πράσινα Σηµεία, 8 ΣΜΑ για σύµµεικτα απορρίµµατα, ανακυκλώσιµα 
υλικά και βιοαπόβλητα (ο ∆ήµος Θέρµης για τη µεταφόρτωση θα εξυπηρετείται από τον ΣΜΑ 
Πυλαίας), και 5 Κ∆ΑΥ, µεταξύ των οποίων ένα στον ∆ήµο Θέρµης, από το οποίο, πλην του 
∆ήµου Θέρµης εξυπηρετούνται και οι ∆ήµοι Θερµαϊκού, Καλαµαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη. 
 
Επιπλέον ο ∆ήµαρχος ανέφερε ότι το ΠΕΣ∆Α περιλαµβάνει εκτίµηση του κόστους των 
απαιτούµενων υποδοµών και του εξοπλισµού για το σύνολο υλοποίησής του, 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, για την κατασκευή των υποδοµών και την προµήθεια του 
εξοπλισµού και αναφέρεται πηγές χρηµατοδότησης της υλοποίησης του σχεδιασµού, για 
έργα, εξοπλισµό και προγράµµατα, είτε από εθνικά είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια. 
 
Τελειώνοντας την εισήγησή του ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι το θέµα της διαχείρισης των 
απορριµµάτων δεν προσφέρεται για µικροπολιτικές συµπεριφορές, δηλαδή να υποστηρίζει 
κανείς ότι όλες οι µονάδες πρέπει να είναι µακριά από την περιοχή µας. Αντίθετα, πρέπει να 
συµµετάσχουµε ενεργά στον σχεδιασµό και να συµβάλουµε στην υλοποίησή του, 
υποστηρίζοντας τη βέλτιστη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, µε ισόρροπη γεωγραφική 
διασπορά, η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα και την οικονοµικότερη διαχείριση προς όφελος 
των πολιτών. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του ∆Σ έδωσε τον λόγο στον κ. Απόστολο Πράτανο, ∆Σ, 
επικεφαλής της Παράταξης «Παρέµβαση Πολιτών ∆ήµου Θέρµης», ο οποίος είπε ότι ο 
εθνικός σχεδιασµός για τα απορρίµµατα είναι πολύ φιλόδοξος, όµως πρέπει να γίνει 
προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι, αφενός για την αποφυγή της πληρωµής των 
προστίµων που επιβάλλει το ευρωπαϊκό δικαστήριο και αφετέρου για τη βελτίωση της 
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ποιότητας ζωής των πολιτών. Επισήµανε ότι δεν είναι αντίθετη η Παράταξη µε τη 
χωροθέτηση κάποιων εγκαταστάσεων επεξεργασίας στην περιοχή του ∆ήµου Θέρµης, µε 
την προϋπόθεση όµως ότι θα υπάρξει δίκαια χωρική κατανοµή των µονάδων και στις λοιπές 
περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ολοκληρώνοντας ο κ. Πράτανος είπε ότι η 
Παράταξή του είναι σύµφωνη µε το πνεύµα της εισήγησης του ∆ηµάρχου. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Θεοφάνη Καρκατζούνη, ∆Σ, επικεφαλής 
της Παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση Θέρµης», ο οποίος είπε ότι ο σχεδιασµός για τα 
απορρίµµατα, από το εθνικό σχέδιο µέχρι τα τοπικά σχέδια έχουν ως κοινή κατεύθυνση την 
ευρωπαϊκή οδηγία και την επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Κατά την άποψη της Παράταξής 
του πρέπει να διασφαλιστεί η διαχείριση των απορριµµάτων να γίνεται µε το µικρότερο 
δυνατόν κόστος για τον πολίτη, ο οποίος από τη µία πλευρά πληρώνει τα τέλη και από την 
άλλη πλευρά θα επιβαρυνθεί µε το κόστος της µεταφοράς των απορριµµάτων στα πράσινα 
σηµεία. Επισήµανε ότι έχει διαφωνία συνολικά µε τη στρατηγική στόχευση και ότι η 
Παράταξή του θα αγωνιστεί για να λυθεί το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων 
υπέρ των λαϊκών συµφερόντων. 
 
Ο κ. ∆ηµήτριος Βλαχοµήτρος, ∆Σ, επικεφαλής της Παράταξης «Μέτωπο Ρήξης και 
Ανατροπής» πήρε στη συνέχεια τον λόγο και είπε ότι κατά την άποψή του το βασικότερο 
ζήτηµα είναι να δοθεί βαρύτητα στην πρόληψη και στην παιδεία, ώστε να δηµιουργούνται 
λιγότερες ποσότητες απορριµµάτων και αυτά που δηµιουργούνται να κατευθύνονται στους 
κατάλληλους υποδοχείς και να µην ρυπαίνουν το περιβάλλον. Αναφορικά µε την κατασκευή 
ΜΕΑ στον Άγιο Αντώνιο είπε ότι η περιοχή είναι ήδη επιβαρυµένη και µία τέτοια προοπτική 
θα την επιβαρύνει ακόµη περισσότερο. 
 
Ο ∆Σ κ. Χρήστος Σαραφιανός, παίρνοντας τον λόγο, είπε ότι το ΠΕΣ∆Α είναι συµβατό µε τον 
εθνικό σχεδιασµό και ότι συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις και προτάσεις της εισήγησης του 
∆ηµάρχου. Τελειώνοντας τόνισε ότι ο σχεδιασµός προϋποθέτει ενεργούς πολίτες, που θα 
συµµετέχουν και θα επικουρούν τη διαχείριση των απορριµµάτων. 
 
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταγαράδων κ. ∆ηµήτριος 
Καλαθάς, ο οποίος είπε ότι επιβεβαιώνει όσα είπε ο ∆ήµαρχος σχετικά µε τον περιφερειακό 
σχεδιασµό, αλλά ότι καταλήγει σε διαφορετικό συµπέρασµα και άλλη πολιτική. Κατά την 
άποψή του, η στρατηγική του ∆ήµου πρέπει να είναι ότι η χωµατερή των Ταγαράδων επί 28 
χρόνια εξυπηρέτησε την ανεξέλεγκτη ταφή όλων των κατηγοριών απορριµµάτων όλου του 
νοµού, από τα αστικά απόβλητα µέχρι και τα επικίνδυνα νοσοκοµειακά απόβλητα, και για τον 
λόγο αυτό ότι από εδώ και πέρα ο ∆ήµος Θέρµης θα µείνει έξω από τη διαχείριση των 
απορριµµάτων. 
 
Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου κ. Παύλος Χρυσοχόου είπε ότι η 
κατασκευή µονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στον Άγιο Αντώνιο είναι έργο περιβαλλοντικό 
που είναι απαραίτητο για την προστασία του περιβάλλοντος. Είπε ότι κατά την άποψή του η 
µείωση της παραγωγής αποβλήτων µπορεί να γίνει µόνο µε την κατάλληλη τιµολογιακή 
πολιτική και ότι αν µειωθεί ο όγκος των απορριµµάτων, οι πολίτες τελικά θα χρεώνονται 
λιγότερο. 
 
Η ∆Σ κ. Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είπε ότι η Παράταξή της δεν είναι αρνητική στη διαχείριση 
των απορριµµάτων, αλλά στο ζήτηµα ότι ενώ πληρώνει ο δηµότης, υπάρχουν 
επιχειρηµατικοί όµιλοι που απολαµβάνουν τεράστια κέρδη από αυτή τη διαδικασία. 
 
Κλείνοντας τη συζήτηση, η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον ∆ήµαρχο, ο οποίος είπε ότι δεν 
είναι αντίθετος στη διαχείριση των απορριµµάτων από ιδιώτες, µε την προϋπόθεση ότι θα 
τεθούν κανόνες, που θα ελέγχονται και θα τηρούνται. Επίσης, είπε ότι πρέπει να τεθεί 
σύστηµα αντικινήτρων για την παραγωγή απορριµµάτων και ότι στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί 
ο κανόνας «ο ρυπαίνων πληρώνει». Συνοψίζοντας ο ∆ήµαρχος είπε ότι από το περιεχόµενο 
του εξεταζόµενου ΠΕΣ∆Α προκύπτει ότι τα σηµαντικότερα ζητήµατα που αφορούν στην 
περιοχή του ∆ήµου Θέρµης είναι: 
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α. Η χωροθέτηση των Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 
β. Ο σχεδιασµός της ΜΕΑ Ανατολικού Τοµέα, και 
γ. Ο σχεδιασµός για τη διάθεση των υπολειµµάτων, 
 
και πρότεινε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει τα ακόλουθα: 
α. Ως προς τη χωροθέτηση και τη δυναµικότητα των Μονάδων Επεξεργασίας 

Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ): να λειτουργήσουν 2 ΜΕΒΑ Ανατολικού Τοµέα ΠΕ 
Θεσσαλονίκης ως εξής: 
α.1 1η ΜΕΒΑ Ανατολικού Τοµέα ΠΕ Θεσσαλονίκης (δυναµικότητας περίπου 20.000 

tn ετησίως) για την εξυπηρέτηση του ∆ήµου Θέρµης και ποσοστού 65% του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης: Χωροθέτηση εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου 
Θέρµης και προώθηση άµεσης υλοποίησης. 

α.2 2η ΜΕΒΑ Ανατολικού Τοµέα ΠΕ Θεσσαλονίκης (δυναµικότητας περίπου 17.500 
tn ετησίως) για την εξυπηρέτηση των ∆ήµων Θερµαϊκού, Καλαµαριάς και 
Πυλαίας-Χορτιάτη: Χωροθέτηση σε ακίνητο του ∆ήµου Θερµαϊκού. 

β. Ως προς τον επανασχεδιασµό και τη χωροθέτηση της ΜΕΑ Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης: 
β.1 Να διαγραφεί από το τέταρτο εδάφιο του τίτλου «2. ΧΥΤΥ» του πίνακα 7-3: 

Υποδοµές και ∆ράσεις για την ΠΕ Θεσσαλονίκης (2020) – Βασικό Σενάριο του 
Κεφαλαίου 7: Προτάσεις ∆ιαχείρισης ΠΕΣ∆Α Κεντρικής Μακεδονίας η αναφορά 
στη ΜΕΑ Αγίου Αντωνίου ως πιθανός τόπος χωροθέτησης ΧΥΤΥ, καθώς και η 
αντίστοιχη αναφορά στο Παράρτηµα IV. 

β.2 Να αναφερθεί ρητά πρόταση για δηµιουργία ΧΥΤΥ στο νοµό Χαλκιδικής. 

γ. Ως προς τη χρηµατοδότηση των Πράσινων Σηµείων: να τροποποιηθούν οι 
προτεραιότητες χρηµατοδότησης των Πράσινων Σηµείων µε τις ακόλουθες 
τροποποιήσεις του Πίνακα 0-1 του Προσαρτήµατος των χρηµατοδοτικών 
προτεραιοτήτων: 

 Α1 Φάση: 20.000.000 ευρώ αντί 10.000.000 ευρώ, κα 
 Β1 Φάση: 10.000.000 ευρώ αντί 20.000.000. 
 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του ∆ηµάρχου, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    κατά πλειοψηφία 
 

α. Ως προς τη χωροθέτηση και τη δυναµικότητα των Μονάδων Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ): Προτείνει να λειτουργήσουν 2 ΜΕΒΑ Ανατολικού Τοµέα ΠΕ 
Θεσσαλονίκης ως εξής: 
α.1 1η ΜΕΒΑ Ανατολικού Τοµέα ΠΕ Θεσσαλονίκης (δυναµικότητας περίπου 20.000 

tn ετησίως) για την εξυπηρέτηση του ∆ήµου Θέρµης και ποσοστού 65% του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης: Χωροθέτηση εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου 
Θέρµης και προώθηση άµεσης υλοποίησης. 

α.2 2η ΜΕΒΑ Ανατολικού Τοµέα ΠΕ Θεσσαλονίκης (δυναµικότητας περίπου 17.500 
tn ετησίως) για την εξυπηρέτηση των ∆ήµων Θερµαϊκού, Καλαµαριάς και 
Πυλαίας-Χορτιάτη: Χωροθέτηση σε ακίνητο του ∆ήµου Θερµαϊκού. 

β. Ως προς τον επανασχεδιασµό και τη χωροθέτηση της ΜΕΑ Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης: Προτείνει: 
β.1 να διαγραφεί από το τέταρτο εδάφιο του τίτλου «2. ΧΥΤΥ» του πίνακα 7-3: 

Υποδοµές και ∆ράσεις για την ΠΕ Θεσσαλονίκης (2020) – Βασικό Σενάριο του 
Κεφαλαίου 7: Προτάσεις ∆ιαχείρισης ΠΕΣ∆Α Κεντρικής Μακεδονίας η αναφορά 
στη ΜΕΑ Αγίου Αντωνίου ως πιθανός τόπος χωροθέτησης ΧΥΤΥ, καθώς και η 
αντίστοιχη αναφορά στο Παράρτηµα IV. 
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β.2 να αναφερθεί ρητά στο ΠΕΣ∆Α πρόταση για δηµιουργία ΧΥΤΥ στο νοµό 
Χαλκιδικής. 

γ. Ως προς τη χρηµατοδότηση των Πράσινων Σηµείων: προτείνει να τροποποιηθούν 
οι προτεραιότητες χρηµατοδότησης των Πράσινων Σηµείων µε τις ακόλουθες αλλαγές 
στον Πίνακα 0-1 του Προσαρτήµατος των χρηµατοδοτικών προτεραιοτήτων: 

 Α1 Φάση: 20.000.000 ευρώ αντί 10.000.000 ευρώ, κα 
 Β1 Φάση: 10.000.000 ευρώ αντί 20.000.000. 
 
Μειοψηφούν οι ∆.Σ. κ.κ. Θεοφάνης Καρκατζούνης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδη, ∆ηµήτριος 
Σφονδύλας και ∆ηµήτριος Βλαχοµήτρος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 319/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
 

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
           ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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