
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 28/23-11-2016  πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 

Αριθµ. Απόφ. 445/2016      ΘΕΜΑ :  «Απόψεις επί του φακέλου της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

έργου «∆ιευθέτηση ρέµατος ∆.∆. Νέας 

Ραιδεστού ∆ήµου Θέρµης». 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 23η-11-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 39978/18-11-2016 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 
21 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

   Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 
(προσήλθε κατά τη διάρκεια των 
ενηµερώσεων που έλαβαν χώρα µετά 
τη συζήτηση των θεµάτων της 
ηµερησίας διατάξεως) 

1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 

∆.Σ.) 

1.  Γκουστίλης Θεόδωρος (προσήλθε κατά 

τη συζήτηση του 3ου θέµατος) 

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2. Λαγός Νικόλαος (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέµατος) 

3.  Αναγνώστου Πασχάλης 3. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου 

θέµατος). 

4. Αποστόλου Στυλιανός 4. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου 
θέµατος) 

5.  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5. Κεφαλάς Ανέστης (προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 5ου θέµατος)  

6. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6.  Βογιατζής ∆ηµήτριος 

7.  Γκιζάρης Στέργιος 7. Τιτέλης Κωνσταντίνος  

8. Ζελιλίδης ∆αµιανός 8. Κοντοπίδης Γεώργιος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 9. Αγοραστούδη Ευγενία 

10 Καρκατζίνος Νικόλαος 10. Πονερίδης Παναγιώτης 
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11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 11. Σφονδύλας ∆ηµήτριος 

12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 12 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

13 Λιάντας ∆ηµήτριος   

14 Μουστάκας Βασίλειος   

15 Μπίκος Κωνσταντίνος   

16 Πράτανος Απόστολος   

17 Σαµαράς Σωκράτης   

18 Σαραφιανός Χρήστος   

19 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

20 Τσολάκης Απόστολος   

21 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πριτζάκη Αικατερίνη υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Για τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Ν.Ραιδεστού κος Κατρανιάς Παναγιώτης  µε το υπ αριθµ. 3990/18-11-2016 έγγραφο της 
Προέδρου του ∆.Σ., ο οποίος παραστάθηκε.  

 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη την µε αριθ. πρωτ. 
36095/19-10-2016 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε την 
οποία: 
 

Με το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 415696(361)/11.10.2016 έγγραφο του Τµήµατος Συλλογικών 
Οργάνων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 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 «∆ιευθέτηση ρέµατος ∆.∆. Νέας Ραιδεστού ∆ήµου Θέρµης». 
 Η δηµόσια διαβούλευση άρχισε στις 12.10.2016 και λήγει στις 01.12.2016. Επίσης ορίζεται ως 
λήξη της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων η 01.12.2016. 

Η Ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θέρµης και στους Πίνακες 
Ανακοινώσεων του ∆ήµου, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού και της Τεχνικής 
Υπηρεσίας. 

Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. µε αριθ. οικ. 1649/45/14.01.2014 
«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.4014/2011 
(ΦΕΚ Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας», η ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας 
Ραιδεστού, 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. 

Φορέας υλοποίησης του έργου «∆ιευθέτηση ρέµατος ∆.∆. Νέας Ραιδεστού ∆ήµου 

Θέρµης» είναι ο ∆ήµος Θέρµης. 
Το έργο κατατάσσεται στην Α2 Υποκατηγορία της 2ης οµάδας των Υδραυλικών Έργων του 

Παραρτήµατος ΙΙ της Υ.Α.1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’/13.01.2012), και ειδικότερα στην παράγραφο 
α/α 15: “Αντιπληµµυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής 
“αντιπληµµυρικά έργα”), όπως: διαµόρφωση διατοµής µε επένδυση ή µη, κατασκευή ή ενίσχυση 
αναχωµάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέµατος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κλπ.”, 
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όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο α/α 15α: “Αντιπληµµυρικά έργα και έργα διευθέτησης 
της ροής των υδάτων (εφεξής “αντιπληµµυρικά έργα”), όπως: διαµόρφωση διατοµής µε 
επένδυση ή µη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωµάτων, κάλυψη υδατορέµατος, κατασκευή 
τεχνητού κλάδου, άρση προσχώσεων από µη διευθετηµένο τµήµα υδατορέµατος κλπ.”, της υπ’ 
αριθ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036Β’/25.07.2014). Αντικείµενο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
αποτελεί η διευθέτηση ρέµατος στο ∆.∆. Νέας Ραιδεστού του ∆ήµου Θέρµης. 

Στόχοι της κατασκευής του έργου είναι:  
α. Η διευθέτηση τµήµατος του υφιστάµενου ρέµατος του ∆.∆. Νέας Ραιδεστού του ∆ήµου 

Θέρµης. 
β. Η διαπλάτυνση και η εκβάθυνσή του από το σηµείο της υφιστάµενης εκβολής του µέχρι το 

Χείµαρρο Ανθεµούντα. 
γ. Βελτίωση της απορροής των οµβρίων υδάτων και αντιµετώπιση των φαινοµένων 

πληµµύρας των όµορων του ρέµατος αγροτεµαχίων. 
 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, δεν αναµένονται ιδιαίτερα αξιοσηµείωτες επιπτώσεις για το περιβάλλον και 
µάλιστα, οι περισσότερες αρνητικές συνέπειες αξιολογούνται κατά τη φάση της κατασκευής των 
έργων, αλλά θα είναι βραχυπρόθεσµες και θα εξαλειφθούν µε την πάροδο του χρόνου. 

Τα ζητήµατα και οι επιπτώσεις που αφορούν τον ∆ήµο Θέρµης, κατά την κατασκευή 

του έργου είναι: 
α. Αναφορικά µε το τοπίο και τη µορφολογία, το έργο αναµένεται να έχει µικρής έκτασης και 

έντασης, βραχυπρόθεσµες και εξολοκλήρου αναστρέψιµες επιπτώσεις µε δεδοµένη τη 
δυνατότητα αναστρεψιµότητάς του, λόγω των ανασκαφών που θα λάβουν χώρα στην περιοχή 
µελέτης. 

β. Η κατασκευή του έργου, µέσω των εκσκαφών θεµελιώσεων, αναµένεται να µεταβάλει το 
επιφανειακό στρώµα του εδάφους, όσον αφορά στην τοπογραφία του και στα ανάγλυφα 
χαρακτηριστικά του, προσωρινά και σε τοπικό επίπεδο. Η εν λόγω µεταβολή δεν κρίνεται 
σηµαντική ως προς το µέγεθός της, µε δεδοµένο ότι στο µέλλον όλα τα ρέµατα αλλάζουν πάντα 
την κοίτη τους µε τη µεταφορά φερτών υλών από τα ανάντη στα κατάντη. Επίσης, είναι δυνατόν 
να εµφανιστούν φαινόµενα διάβρωσης, κυρίως της κοίτης, καθώς µε την κατασκευή των 
προτεινόµενων έργων τα εν λόγω φαινόµενα θα καταπολεµηθούν, αλλά ίσως όχι σε ποσοστό 
100%. Συνεπώς, οι οποιεσδήποτε επιφανειακές µεταβολές στο στρώµα του εδάφους της κοίτης 
του υπό µελέτη ρέµατος είναι φυσικό επακόλουθο των απαραίτητων εκσκαφών, αλλά αποτελούν 
επίπτωση µε µικρό µέγεθος.  

γ. Το σύνολο των εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής των 
έργων, θα προκαλέσουν µείωση των φυτών που αναπτύσσονται σήµερα µε φυσικό τρόπο στις 
κοίτες και στα πρανή των εν λόγω ρεµάτων. Η µείωση αυτή θα είναι άµεση, περιορισµένη, 
βραχυπρόθεσµη και αναµένεται να υπάρξει ανάκαµψη των φυτοκοινωνιών κατά τη φάση της 
«λειτουργίας» του προτεινόµενου έργου. Εξάλλου, προτείνεται η αποκατάσταση της φυτικής 
γης, οπότε η χλωρίδα θα αποκατασταθεί. Επίσης, επειδή τα συρµατοκιβώτια αποτελούνται από 
πέτρες, η χλωρίδα αναπτύσσεται σε αυτά και το έργο εντάσσεται οµαλά στο φυσικό περιβάλλον. 

δ. Επισηµαίνεται ότι για την κατασκευή του έργου απαιτούνται απαλλοτριώσεις, ώστε οι 
ιδιοκτήτες να αποζηµιωθούν για τµήµατα των ιδιοκτησιών τους που θα ενταχθούν εντός του 
προτεινόµενου έργου διευθέτησης του ρέµατος. 

ε. Οι µοναδικές επιπτώσεις που αναµένονται είναι η µετατόπιση παρακείµενων οδών, ώστε 
αυτές να εναρµονιστούν µε το νέο πλάτος του ρέµατος. 

στ. Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις στον αέρα σχετίζονται µε την εκποµπή ρύπων αερίων από 
τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στις εκσκαφές και στις λοιπές χωµατουργικές 
εργασίες. Οι εν λόγω εκποµπές είναι αναπόφευκτες, αλλά τουλάχιστον περιορίζονται κατά τη 
διάρκεια κατασκευή του έργου. Η σκόνη αναµένεται να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα, σε 
µικρή ακτίνα από το υπό µελέτη ρέµα, ωστόσο ο κονιορτός αναµένεται να περιοριστεί σε µικρό 
ποσοστό, λόγω του σχετικά µικρού µεγέθους των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας. Η 
περιοχή µελέτης απέχει από τον πλησιέστερο οικισµό των Ταγαράδων περίπου 1500µ., 
εποµένως η σκόνη θα έχει επίδραση σε πολύ µικρό πληθυσµό που ενδεχοµένως να 
απασχολείται στις καλλιέργειες των γειτονικών αγροτεµαχίων. 

ζ. Αναµένεται να χρησιµοποιηθούν µηχανήµατα τα οποία προφανώς και θα προκαλέσουν 
θόρυβο, που όµως θα είναι µειωµένος στην ακτίνα των γειτονικών χρήσεων γης, θα εµφανιστεί 
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πρόσκαιρα και άρα δεν είναι δυνατόν να επηρεάσει δυσµενώς την υγεία των κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής. 

η. Υπάρχει, έστω και πολύ µικρή,  η πιθανότητα ατυχήµατος και κατ’ επέκταση ρύπανσης του 
εδάφους από καύσιµα ή άλλες ρυπογόνες ουσίες που τα µηχανήµατα ενδέχεται να µεταφέρουν. 
Ωστόσο, αυτή η επίπτωση πέρα από το ότι θα είναι µικρής έκτασης και έντασης, είναι εξαιρετικά 
απίθανο να λάβει χώρα. 
Κατά την κατασκευή του έργου αρνητικές συνέπειες σχετικές µε: 

1. τα κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά 
2. το φυσικό περιβάλλον (όσον αφορά στην πανίδα-περιοχές εθνικού συστήµατος 

προστατευόµενων περιοχών-δάση ή δασικές εκτάσεις) 
3. τον χωροταξικό σχεδιασµό και τις χρήσεις γης 
4. τη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
5. την πολιτιστική κληρονοµιά 
6. ανθρωπογενείς πιέσεις 
7. ηλεκτροµαγνητικά πεδία, της περιοχής 

δεν αναµένεται να προκληθούν, αντιθέτως σε πολλά από τα ανωτέρω αναµένονται θετικές 
συνέπειες. 

Τα  ζητήµατα και επιπτώσεις που αφορούν τον ∆ήµο Θέρµης, κατά τη λειτουργία του 

έργου είναι: 
Αναφορικά µε το τοπίο και τη µορφολογία, τα προτεινόµενα έργα χρησιµοποιούν γήινα υλικά 
(συρµατόπλεκτα κιβώτια), οπότε η εναρµόνισή τους και η οµαλή ένταξή τους στο υφιαστάµενο 
φυσικό περιβάλλον πρέπει να θεωρείτε δεδοµένη. Εποµένως δεν αναµένονται αρνητικές 
συνέπειες. 

Κατά τη λειτουργία του έργου αρνητικές συνέπειες σχετικές µε: 
8. τα κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά 
9. τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
10. το φυσικό περιβάλλον 
11. τον χωροταξικό σχεδιασµό και τις χρήσεις γης 
12. τη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
13. την πολιτιστική κληρονοµιά 
14. κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις 
15. τεχνικές υποδοµές 
16. ανθρωπογενείς πιέσεις 
17. την ποιότητα του αέρα 
18. θόρυβο ή δονήσεις 
19. ηλεκτροµαγνητικά πεδία 
20. τα νερά του ρέµατος, της περιοχής 
δεν αναµένεται να προκληθούν, αντιθέτως σε πολλά από τα ανωτέρω αναµένονται θετικές 

συνέπειες . 
 

Η µελέτη προτείνει µια σειρά ικανοποιητικών µέτρων και επεµβάσεων στη φάση της κατασκευής 
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 η υπηρεσία εισηγείται στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας 
Ραιδεστού, στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ∆ήµου Θέρµης και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου 
Θέρµης, διαδοχικά και κατά σειρά αναγραφής, να γνωµοδοτήσουν εµπρόθεσµα και θετικά επί 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «∆ιευθέτηση ρέµατος ∆.∆. Νέας 

Ραιδεστού ∆ήµου 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 
εισήγηση (αρθ. 5, παρ. 5 ΚΥΑ 1649/45/14.01.2014).» 
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 Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος είπε ότι το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας 
Ραιδεστού µε την αριθ. 19/2016 απόφασή του γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ του φακέλου της  
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “∆ιευθέτηση ρέµατος ∆.∆. Νέας Ραιδεστού 
∆ήµου Θέρµης”, εκφράζοντας την άποψη να επεκταθεί το αντιπληµµυρικό έργο στον οικισµό 
της Νέας Ραιδεστού, ώστε να αποφευχθούν οι πληµµύρες των προηγούµενων ετών. 
Επίσης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου γνωµοδότησε θετικά επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε την αριθ. 49/2016 απόφασή της µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας.  
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 
Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, την απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Νέας Ραιδεστού, την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 
 
 

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι      οµόφωνα  Υ Π Ε Ρ  

 

επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «∆ιευθέτηση ρέµατος ∆.∆. Νέας 
Ραιδεστού ∆ήµου Θέρµης». 

 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 445/2016. 
 
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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