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Από το πρακτικό της αριθµ. 03/2017

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 05/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

της  δραστηριότητας  “Μονάδα  επεξεργασίας  ΑΕΕΚ”  της  εταιρείας  “Μαρκούδης  ΕΠΕ”  που  είναι  ήδη

εγκατεστηµένη στο αγροτεµάχιο 7 & 8 Νέου Ρυσίου  ∆ήµου Θέρµης ΜΕ Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ. 

Στη Θέρµη   και  στο  ∆ηµοτικό   Κατάστηµα Θέρµης,  σήµερα την 28η Φεβρουαρίου 2017  ηµέρα της

εβδοµάδας  Τρίτη  και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου

Θέρµης µετά από την αριθµ.  6333/24-02-2017  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.Ιωσηφίδης Ιωάννης

2.Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα 2.Καρκατζούνης Θεοφάνης

3.Πονερίδης Παναγίωτης(αναπληρωµατικό µέλος) 3.Τιτέλης Κωνσταντίνος

4.Σαραφιανός  Χρήστος 4.Κουγιουµτζίδης Σταύρος

5.Καραουλάνης ∆ηµήτριος(αναπληρωµατικό µέλος)

 

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

O Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής τη µε αριθ. πρωτ.

4465/21-02-2017 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α.1 Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 49379/9-2-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Γεν. ∆/νση

Εσωτ. Λειτουργίας, Τµ. Συλλογικών Οργάνων µε θέµα «Αποστολή ανακοίνωσης για δηµοσιοποίηση

φακέλου ΜΠΕ»

Α.2 Η δηµόσια διαβούλευση άρχισε στις 10-02-2017 και λήγει στις 31-3-2017. Επίσης, ορίζεται ως λήξη

της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων η 31-3-2017.

Α.3 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης και το συµβούλιο

τοπικής κοινότητας Ρυσίου 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  «Μονάδα  επεξεργασίας  ΑΕΕΚ»  είναι  της  εταιρίας

«Μαρκούδης ΕΠΕ» µε υπεύθυνο επικοινωνίας Μαρκούδης ∆ηµήτριος.

Β.2 Η δραστηριότητα «Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΕΚ»  κατατάσσεται στην κατηγορία  Α2 Οµάδα 9η µε

α/α 224 και Οµάδα 4η α/α 16 βάσει του ΦΕΚ 2471Β/10-8-2016. Η δραστηριότητα επίσης βάσει του

ΦΕΚ 1048/Β/2012 ανήκει στην µέση όχληση καθώς η εγκατεστηµένη ισχύ θα είναι 566,21 > 250 kW 



Β.3 Ο χώρος της δραστηριότητας «Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΕΚ» της εταιρίας «Μαρκούδης ΕΠΕ» είναι

εγκατεστηµένη στο  υπ΄  αρ.  7  αγροτεµάχιο  στο  Ν.  Ρύσιο  µε  εµβαδόν  5.070 τµ και  πρόκειται  να

προστεθεί και το όµορο υπ΄ αρ. 8 αγροτεµάχιο µε εµβαδό 6.032 τµ και εποµένως το συνολικό εµβαδόν

θα ανέρχεται σε 11.102 τµ. Τα αγροτεµάχια βρίσκονται εκτός σχεδίου όπου οι χρήσεις γης έχουν

καθοριστεί  µε το ΦΕΚ 451/ΑΑΠ/13-12-2013 όπου επιτρέπονται οι  εκτός σχεδίου δραστηριότητες

σχετικές µε επεξεργασία στερεών αποβλήτων και ανακύκλωση αδρανών.

 B.4 Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί η τροποποίηση της υπάρχουσας µε αρ. πρωτ. 10314/18-

12-2014 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λόγω: 

••••Προσθήκης όµορου αγροτεµαχίου εµβαδού 6.032 τ.µ έτσι ώστε την τροποποίηση το γήπεδο της

δραστηριότητας θα έχει εµβαδό συνολικά 11.102 τ.µ..Η συγκριµένη τροποποίηση θα βοηθήσει τη

καλύτερη  χωροθέτηση  και  τοποθέτηση  των  απόβλητων  καθώς  και  την  κίνηση  των  οχηµάτων

µεταφοράς τους.

••••Θα  τοποθετηθούν  στο  συγκεκριµένο  αγροτεµάχιο  δυο  κατασκευές  τύπου  isobox που  θα

χρησιµοποιηθούν  ως  γραφεία  και  στέγαση  του  αντλιοστασίου  καθώς  και  γεφυροπλάστιγγα  της

δραστηριότητας.

Β.5 Η δυναµικότητα της εγκατάστασης, ως προς την ποσότητα των αδρανών που θα µπορεί να

επεξεργάζεται  ανέρχεται  στους  100  tn ανά  ώρα.  Η συγκεκριµένη  δυναµικότητα  αφορά  στη  γραµµή

θραύσης των µεγάλου µεγέθους υλικών και της γραµµής διαχωρισµού ανάλογα µε το µέγεθος των υλικών

και αφορά στους παρακάτω κωδικούς υλικών:

 Κωδ. ΕΚΑ Περιγραφή Αποβλήτων Χαρακτηρισµός

17 01 01 Σκυρόδεµα Μη επικίνδυνα

17 01 02 Τούβλα Μη επικίνδυνα

17 01 03 Πλακίδια και κεραµικά Μη επικίνδυνα

17 01 07
Μείγµα σκυροδέµατος, τούβλων, πλακιδίων και κεραµικών

εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 01 06 
Μη επικίνδυνα

17 03 02
Μείγµατα  ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που 

περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 03 01
Μη επικίνδυνα

17 05 04
Χώµατα και πέτρες άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 

17 05 03
Μη επικίνδυνα

17 05 06
Μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 

17 05 05
Μη επικίνδυνα

17 05 08
Έρµα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαµβάνεται 

στο σηµείο 17 05 07
Μη επικίνδυνα

17 06 04
µονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα 

σηµεία 17 06 01 και 17 06 03
Μη επικίνδυνα

17 08 02
Υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο εκτός 

εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 08 01
Μη επικίνδυνα

17 09 04

Μείγµατα αποβλήτων δοµικών κατασκευών και 

κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα 

σηµεία 17 09 01 – 17 09 02  – 17 09 03

Μη επικίνδυνα

Εκτιµάται ότι  από τα ΑΕΚΚ τα οποία εισέρχονται στη µονάδα σε ηµερήσια βάση περίπου 5 – 10% θα

αφορά σε υλικά, τα οποία θα διαχωρίζονται στο αρχικό στάδιο του αρχικού οπτικού ελέγχου και θα δίνονται

απευθείας σε άλλες εταιρίες για επεξεργασία και διάθεση. Οι κωδικοί ΕΚΑ που θα αφορούν σε αυτά τα

υλικά είναι οι παρακάτω:

Κωδ. ΕΚΑ Περιγραφή Αποβλήτων Χαρακτηρισµός

17 02 01 Ξύλο Μη επικίνδυνα

17 02 02 γυαλί Μη επικίνδυνα

17 02 03 Πλαστικό Μη επικίνδυνα

17 04 01 Χαλκός, Μπρούντζος, ορείχαλκος Μη επικίνδυνα



17 04 02 Αλουµίνιο Μη επικίνδυνα

17 04 03 µόλυβδος Μη επικίνδυνα

17 04 04 Ψευδάργυρος Μη επικίνδυνα

17 04 05 Σίδηρος & Χάλυβας Μη επικίνδυνα

17 04 06 Κασσίτερος Μη επικίνδυνα

17 04 07 Ανάµεικτα µέταλλα Μη επικίνδυνα

17 04 11
Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο

17 04 10
Μη επικίνδυνα

17 06 04
µονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα

σηµεία 17 06 01 και 17 06 03
Μη επικίνδυνα

Β.6  Η  Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ της επιχείρησης αποτελούνται από χώρους υποδοχής των

ΑΕΚΚ, χώρους διαλογής και αποθήκευσης των ανακτηµένων υλικών, χώρους επεξεργασίας / ανακύκλωσης

και  αποθήκευσης  των  δευτερογενών  προϊόντων,  καθώς  και  τον  απαραίτητο  τεχνικό  και  µηχανολογικό

εξοπλισµό.

Σε  ότι

αφορά  στα

µηχανήµατα, που θα είναι τοποθετηµένα στη συγκεκριµένη δραστηριότητα παρουσιάζονται στον ακόλουθο

πίνακα:

α/α Μηχάνηµα Ισχύς (Kw)

1 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ EXTEC 276,77



2 ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU 137,26

3 ΤΣΑΠΑ R 942 HD/SL LITRONIC 152,18

4 ΚΟΣΚΙΝΟ -

Σύνολο 566,21

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Γ.1 Εκτίµηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

α. Αέρια απόβλητα

Στην  συγκεκριµένη  µονάδα  παράγονται  αέρια  απόβλητα  από  την  θραύση  και  εναπόθεση  τόσο  των

αποβλήτων όσο και των παραγόµενων αδρανών στο χώρο της εγκατάστασης. Επιπλέον παράγονται αέριοι

ρύποι  από την χρήση του µηχανολογικού εξοπλισµού.  Οι  εκποµπές της  σκόνης δεν  θα υπερβαίνουν τα

100mg/Nm3  σύµφωνα µε το Π∆ 1180/81.

β. Υγρά απόβλητα

∆εν προκύπτουν υγρά απόβλητα. Τα υγρά λύµατα του προσωπικού της επιχείρησης οδηγούνται σε σύστηµα

στεγανού βόθρου και θα αδειάζεται από αδειοδοτηµένο φορέα.

Η  επισκευή  και  η  συντήρηση  οχηµάτων  έργου  θα  γίνεται  µόνο  σε  αδειοδοτηµένα  συνεργεία.  ∆εν  θα

πραγµατοποιείται πλύσιµο µηχανηµάτων στο χώρο .

γ. Στερεά απόβλητα  

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται στην εγκατάσταση αφορούν τα µη ανακυκλώσιµα υλικά καθώς και τα

αστικά απόβλητα από το προσωπικό θα είναι σε µικρές ποσότητες και θα εναποτίθενται σε ειδικό χώρο.

Η  µονάδα  θα  είναι  σύµφωνη  µε  όσα  ορίζει  η  υπ΄αριθµ.  36259/1757/Ε103/23-8-2010   ΚΥΑ .  ∆εν  θα

πραγµατοποιείται καύση σε υπαίθριο ή στεγασµένο χώρο.

δ. Επικίνδυνα  απόβλητα

Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα που θα προκύψουν θα διαχειρίζονται σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία περί

διαχείρισης  αποβλήτων  (ΚΥΑ 13588/725/06  και  24944/1159/06).  ∆εν  πραγµατοποιείται  εγκατάλειψη,

απόρριψη και ανεξέλικτη διάθεση επικινδύνων αποβλήτων. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων Λιπαντικών

γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν2939/01 και του Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/2004). 

δ. Θόρυβος

Η  στάθµη  του  θορύβου  δεν  θα  υπερβαίνει  τα  55Db µετρούµενη  στα  όρια  του  οικοπέδου  της

δραστηριότητας.

Γ.2 Μέτρα αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:

Στην επιχείρηση δεν επέρχεται ουσιαστική µεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση µε αυτές

που εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν για το αρχικώς περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένο έργο.

Γ.3 Συµπεράσµατα της Μ.Π.Ε.

Τα συµπεράσµατα της Μελέτης, για κάθε επιµέρους ζήτηµα που εξετάστηκε και αξιολογήθηκε, είναι τα

ακόλουθα:

1. Στην επιχείρηση δεν επέρχεται ουσιαστική µεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

σχέση  µε  αυτές  που  εξετάστηκαν  και  αξιολογήθηκαν  για  το  αρχικώς  περιβαλλοντικά

δανειοδοτηµένο έργο. 

2. Τα αέρια απόβλητα από µηχανήµατα και τα φορτηγά οχήµατα της επιχείρησης εφόσον στα

παραπάνω γίνονται οι απαιτούµενοι έλεγχοι και οι µετρήσεις τους παραµένουν κάτω από τα

προβλεπόµενα όρια δεν δηµιουργείται σηµαντική µόλυνση στο περιβάλλον.

3. Η σκόνη που δηµιουργείται από την διαδικασία θραύσης και κοσκίνισης των αδρανών καθώς

και  από την µεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων θα αντιµετωπίζεται αντίστοιχα από

σύστηµα σακοφιλτρων και σύστηµα διαβροχής. 

4. Κατά  την  παραγωγική  διαδικασία  δεν  προκύπτουν  υγρά  απόβλητα  και  όσα  προκύπτουν

εκτάκτως  θα  διαχειρίζονται  σύµφωνα  µε  τις  ισχύουσες  διατάξεις  από  αδειοδοτηµένους

φορείς..



5. Κατά την λειτουργία της µονάδας ο θόρυβος που θα αναπτύσσεται θα βρίσκεται εντός των

επιτρεπόµενων ορίων.

∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η  διαδικασία  διαβούλευσης  στον  ∆ήµο  Θέρµης  για  τη  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  της

δραστηριότητας  «Μονάδα  επεξεργασίας  ΑΕΕΚ»  µε  της  εταιρίας  «Μαρκούδης  ΕΠΕ»  που  είναι  ήδη

εγκατεστηµένη στα αγροτεµάχια 7 & 8 Ν.Ρυσίου ∆ήµου Θέρµης ΜΕ Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ. θα γίνει µε τη

δηµοσιοποίηση της ανακοίνωσης σε πίνακες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή,

Από την  εξέταση του  περιεχοµένου  της  Μελέτης  (ανάλυση,  εκτίµηση και  αξιολόγηση επιπτώσεων και

προτεινόµενα µέτρα αντιµετώπισης αυτών) προκύπτουν τα ακόλουθα:

•••• ∆εν  επέρχεται  ουσιαστική  µεταβολή των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων σε  σχέση µε  αυτές  που

εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν για το αρχικώς περιβαλλοντικά δανειοδοτηµένο έργο 

•••• ∆εν  προκύπτουν  άµεσες  και  στις  άµεσες  σηµαντικές  επιπτώσεις  από  την  προτεινόµενη

τροποποίησης του έργου και  ο βαθµός διαφοροποίησης τους µε  αυτές που έχουν εκτιµηθεί  και

αξιολογηθεί για το αρχικώς περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένο έργο είναι µικρός, εφόσον πρόκειται για

την ίδια παραγωγική διαδικασία. 

•••• Επίσης δε διαφαίνεται πιθανότητα σηµαντικής αθροιστικής ή συνεργιστικής δράσης µεταξύ νέων

επιπτώσεων της τροποποίησης και αυτών του αρχικώς περιβαλλοντικά δανειοδοτηµένου έργου ή

δραστηριότητας, καθώς και άλλων έργων ή δραστηριοτήτων που ενδεχοµένως υλοποιήθηκαν στην

περιοχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

υπέρ της προώθησης του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου της

δραστηριότητας «Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΕΚ» της Εταιρίας «Μαρκούδης ΕΠΕ» που είναι ήδη

εγκατεστηµένη στα αγροτεµάχια 7 & 8 Ν.Ρυσίου ∆ήµου Θέρµης ΜΕ Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ.µε τις

ακόλουθες προϋποθέσεις και επισηµάνσεις:

• Η µονάδα  επεξεργασίας  και  αξιοποίησης  ΑΕΚΚ υποχρεούται  να  λειτουργήσει  σύµφωνα  µε  το

άρθρο 11 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 και επιπρόσθετα θα πρέπει να εφαρµοστούν οι κάτωθι όροι

-Να γίνει φύτευση φυτών για τη δηµιουργία φράκτη γύρω από το αγροτεµάχιο, έτσι ώστε να λειτουργεί

αποτρεπτικά στη µεταφορά σκόνης και θορύβου εκτός της περιοχής της δραστηριότητας.

-Να τοποθετηθεί περιµετρικά της περίφραξης φράκτης από συνθετικό χόρτο για τη µείωση του θορύβου.

-∆ιαβροχή των δρόµων εντός της δραστηριότητας για την αποφυγή έκλυσης σκόνης.

-Να δηµιουργηθεί σύστηµα µόνιµης υδρονέφωσης για τη διαβροχή των υλικών σε κάθε στάδιο

της επεξεργασίας αλλά και της αποθήκευσης.

-Να  κατασκευαστεί  στην  είσοδο  της  µονάδας  διάταξη  για  τη  συγκράτηση  των  λασπών  και

χωµάτων από τις ρόδες των οχηµάτων και την αποφυγή διασκορπισµού τους στις δηµόσιες οδούς.

-Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη απορροή των οµβρίων υδάτων.

-Εφόσον  οι  εκποµπές  σκόνης  από  τη  λειτουργία  της  δραστηριότητας  υπερβαίνουν  τα

θεσµοθετηµένα όρια, η εταιρεία υποχρεούται στη λήψη επιπλέον µέτρων.

-Να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα δειγµατοληπτικοί έλεγχοι για την παρακολούθηση

των  εκποµπών  στο  περιβάλλον.  Συγκεκριµένα  µία  φορά  ανά   τέσσερις  µήνες  να

πραγµατοποιούνται µετρήσεις είτε µε ίδια µέσα που θα έχει προµηθευτεί η επιχείρηση είτε σε

συνεργασία µε κάποιον αδειοδοτούµενο φορέα.

Στο σηµείο αυτό, ο Πρόεδρος επισήµανε ότι το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου µε την

αριθ.  05/2017 απόφασή του γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ του φακέλου της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας “Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΕΚ” της

εταιρείας “Μαρκούδης ΕΠΕ” που είναι ήδη εγκατεστηµένη στα αγροτ. 7 & 8 της ∆ηµοτικής Κοινότητας

Νέου Ρυσίου, του ∆ήµου Θέρµης ΜΕ Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ.



   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του

Προέδρου και της Υπηρεσίας µε συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την αριθµ. 05/2017 απόφαση

του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου  καθώς επίσης και τις διατάξεις  του  άρθρου 73

του Ν. 3852/2010 

                      

                                ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  

Οµόφωνα και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπέρ  του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων   για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας “Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΕΚ” της

εταιρείας “Μαρκούδης ΕΠΕ” που είναι ήδη εγκατεστηµένη στα αγροτ. 7 & 8 της ∆ηµοτικής Κοινότητας

Νέου Ρυσίου, του ∆ήµου Θέρµης ΜΕ Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ., σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης

Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 05/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα

                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                               ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ


