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Από το πρακτικό της αριθμ. 11/2017

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης

Αριθμ. Απόφασης. 21/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Γνωμοδότηση επί της χωροθέτησης Κεντρικού (Βασικού) Πράσινου Σημείου στο Δήμο Θέρμης. 

Στη  Θέρμη  και  στο  Δημοτικό   Κατάστημα  Θέρμης,  σήμερα  την  19η  Σεπτεμβρίου   2017   ημέρα  της

εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Θέρμης μετά από την αριθμ. 31905/15-09-2017  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 Διοίκησης

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

βρέθηκαν παρόντα 7  μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαμαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Χρυσοχόου Παύλος

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Ζελιλίδης Δαμιανός

3. Μίχου – Κουγιάμη Σουλτάνα

4. Κουγιουμτζίδης Σταύρος

5. Ιωσηφίδης Ιωάννης

6. Σαραφιανός Χρήστος

7.Σφονδύλας Δημήτριος

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

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος  το 1ο

θέμα   ημερήσιας  διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 21-08-2017 εισήγηση του

Γραφείου Δημάρχου του Δήμου  στην οποία αναφέρονται τα εξής:

1. 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.

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:

- Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση

- Η μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων

- Η βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, και

- Η μείωση των αποβλήτων προς ταφή.

Τα  ΠΣ  θεωρούνται  εγκαταστάσεις  αμελητέας  όχλησης  και  περιβαλλοντικής  επιβάρυνσης,  επιφέρουν

περιβαλλοντικά,  οικονομικά  και  κοινωνικά  οφέλη,  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.).

Η κάλυψη του λειτουργικού κόστους των ΠΣ γίνεται από:

- Ίδιους πόρους των Δήμων

- Συμβάσεις με Συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης υλικών και προϊόντων

- Πώληση αντικειμένων και υλικών προς επαναχρησιμοποίηση

- Τέλη εισόδου.

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ

Στο  Κεντρικό  ΠΣ  του  Δήμου  Θέρμης  προβλέπεται,  κατ’  αρχάς,  να  αναπτυχθούν  οι  ακόλουθες

δραστηριότητες:

α. Βασική Δραστηριότητα: 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  ΣΣΕΔ  και  ιδιώτες  ή  σε  μονάδες

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

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

σύμφωνα με τη διάταξη του ΠΣ (περιμετρική κίνηση των οχημάτων).

β. 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 ΚΔΑΠ 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.

Εισερχόμενα υλικά/απόβλητα στο Κεντρικό του Δήμου Θέρμης θα είναι τα ακόλουθα:

- 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.)

- Είδη οικιακής χρήσης

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

- Ελαστικά οχημάτων

- Πράσινα Απόβλητα

- Χρησιμοποιημένα λίπη και έλαια (τηγανέλαια)

- Μελάνια εκτυπωτών

- Ξύλο

- Τζάμια και γυαλιά εκτός συσκευασιών.

Μελλοντικά, και ανάλογα με την πρόοδο της επίτευξης των στόχων της λειτουργίας του ΠΣ, θα υπάρχει

δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων, ώστε να αναπτυχθούν και οι ακόλουθες δραστηριότητες:

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

αντικείμενα (έπιπλα, ρουχισμός, είδη οικιακής χρήσης κ.α.), 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. Επισημαίνεται ότι από τη μεταπώληση των αντικειμένων που είναι σε καλή και λειτουργική

κατάσταση ή επισκευάσθηκαν εντός του ΠΣ, μπορεί να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητά του.

β. Διαχείριση ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών:  Ποιοτικός  έλεγχος των παραδιδόμενων από

δημότες  και  επαγγελματίες  ηλεκτρικών  και  ηλεκτρονικών  συσκευών,  για  την  αξιολόγηση  της

κατάστασής  τους  και  στη  συνέχεια  έκθεση  αυτών  σε  κέντρο  επαναχρησιμοποίησης  προς

μεταπώληση.  Σε  περιπτώσεις  που δεν μπορούν να επιδιορθωθούν,  θα οδηγούνται σε κοντέινερ

προσωρινής αποθήκευσης, τα οποία θα παραλαμβάνουν τα ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ προς περαιτέρω διαχείριση.



3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ

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.

Στο ΠΣ θα επιτρέπεται η είσοδος των δημοτών με οχήματα, οπότε απαιτούνται εσωτερικές υποδομές για

την κυκλοφορία, τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, χώροι στάσης οχημάτων κ.λπ.

Ο χώρος θα είναι περιφραγμένος και θα 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

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

κατάλληλα φορτηγά. Ο αποθηκευτικός εξοπλισμός θα πληροί τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές, θα είναι

κατασκευασμένος  από  υλικά  ανθεκτικά  στις  καιρικές  συνθήκες  και  στις  μηχανικές  καταπονήσεις,  θα

μεταφέρεται  και  θα  καθαρίζεται  εύκολα  και  θα  καλύπτεται  από  στέγαστρα.  Ο  εξοπλισμός  επίσης  θα

περιλαμβάνει μηχανήματα για ζύγιση, δεματοποίηση, συμπίεση και τεμαχισμό.

4. 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 χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιλαμβάνουν μέτρο για

τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής Βασικών Πράσινων Σημείων.

5. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Δ. 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 ΤΣΑΔΑ 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  εντός  του αγροτεμαχίου με  αριθ.  1479Β  του  αγροκτήματος  Θέρμης (Οριστική

διανομή  έτους  1931,  σε  συνδυασμό  με  την  υπ’  αριθ.  9738πε/2.2.2005  απόφαση  ΓΓ  της  Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας, ΦΕΚ 188 Δ, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 380 Δ), και συγκεκριμένα στη θέση που

φαίνεται με στοιχεία Β-Τ-Υ-Υ’ και εμβαδόν 4.401,808 τ.μ. στο συνημμένο σχέδιο 1.

Το αγροτεμάχιο 1479Β έχει μεταβιβαστεί κατά πλήρη νομή και κυριότητα στον Δήμο Θέρμης, σύμφωνα με

τις 75182/26.8.1965 και 34702/22.7.1985 αποφάσεις Νομάρχη Θεσσαλονίκης.

5.1 Χρήσεις γης

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

συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης1.

Επισημαίνεται  ότι  το  νέο  Εθνικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  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 ΚΑΕΔΙΣΠ)

και κομποστοποίησης μικρής κλίμακας προδιαλεγμένου οργανικού υλικού χαμηλής όχλησης στον αστικό

1

 ΕΠΠΕΡΑΑ, «Οδηγός για τον σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία των Πράσινων Σημείων», Δεκέμβριος 2015



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

να θεσπιστεί με νομοθετική ρύθμιση η υποχρέωση των Δήμων 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».

Το αγροτεμάχιο 1479Β του αγροκτήματος Θέρμης βρίσκεται σε περιοχή που σύμφωνα με το εγκεκριμένο

Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  του  Δήμου  Θέρμης  (Υ.Α.  66266/29.11.2013,  ΦΕΚ  451  ΑΑΠ),  Γενικού

Πολεοδομικού Σχεδίου της Θέρμης (ΥΑ 66266/29.11.2013, ΦΕΚ 451 ΑΑΠ «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού

Σχεδίου  της  Δημοτικής  Ενότητας  Θέρμης  του  Δήμου  Θέρμης»,  όπως  συμπληρώθηκε  και  ισχύει)

χαρακτηρίζεται  ως  ΠΕΠΔ  Β2  «Εγκαταστάσεις  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  και  υπηρεσιών  υψηλής

στάθμης», στην οποία επιτρέπονται οι εξής δραστηριότητες:

- Βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις παραγωγής καινοτομικών προϊόντων

- Επιχειρήσεις  (εργαστήρια)  εφαρμοσμένης  βιομηχανικής,  ενεργειακής,  μεταλλευτικής,  γεωργικής,

κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας

- Επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογικών και βιομηχανικών σχεδίων

- Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας

- Επιχειρήσεις τεχνολογικής υποστήριξης βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

- Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού

- Επιχειρήσεις (εργαστήρια) παροχής υπηρεσιών ποιότητας

- Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου

1  του  από  24.5.1985  π.δ.,  όπως  ισχύει  και  χωρίς  τον  περιορισμό  της  μέγιστης  επιτρεπόμενης

δόμησης των 600 τ.μ.

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

αυτοδιοίκησης,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  περιορισμούς  δόμησης  του  άρθρου  1  του  από

24.5.1985 π.δ., όπως ισχύει και χωρίς τον περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600

τ.μ.

- Κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης

- Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής πρόνοιας-μέριμνας, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς

του άρθρου 1 του από 24.5.1985 π.δ., όπως ισχύει και χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης.

- Εγκατάσταση  κτιρίων  –  γηπέδων  στάθμευσης,  περιλαμβανομένων  και  των  εμαξοστασίων  των

αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς

- Εγκατάσταση κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Επίσης,  στην ΠΕΠΔ Β2 είναι δυνατή η ενεργοποίηση των διατάξεων της παρ.  δ του άρθρου 41 του ν.

3982/2011  για  την  ανάπτυξη  Επιχειρηματικού  Πάρκου  Ειδικού  Τύπου  –  Τεχνόπολης,  με  επιπλέον

επιτρεπόμενες  χρήσεις:  πολιτιστικά  κτίρια  και  εγκαταστάσεις  χώρων  συνάθροισης  κοινού,  ξενώνες,

ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, σύμφωνα με τις Γενικές Διατάξεις (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

Στο σχέδιο 2 φαίνεται η σύνδεση της προτεινόμενης θέσης για το Κεντρικό ΠΣ με την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-

Πολυγύρου και με την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, που γίνεται μέσω ασφαλτοστρωμένων οδών

του αγροκτήματος της Θέρμης. Οι οδοί διαθέτουν καλή κατάσταση επιφάνειας οδοστρώματος και μεταβλητό

πλάτος  από  4,50  μ.  ως  9,0  μ.  Το  οδικό  αυτό  δίκτυο  ήδη  χρησιμοποιείται  για  την  προσπέλαση  των

απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων προς το ΚΔΑΥ Θέρμης.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος επισήμανε την υπ. αριθ. 53/2017 σχετική απόφαση του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της  χωροθέτησης του

Κεντρικού  ΠΣ  του  Δήμου Θέρμης  εντός  του  αγροτεμαχίου  με αριθ.  1479Β του  αγροκτήματος  Θέρμης



(Οριστική  διανομή  έτους  1931,  σε  συνδυασμό  με  την  υπ’  αριθ.  9738πε/2.2.2005  απόφαση  ΓΓ  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΦΕΚ 188 Δ, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 380 Δ), και συγκεκριμένα

στη θέση που φαίνεται με στοιχεία Β-Τ-Υ-Υ’ και εμβαδόν 4.401,808 τ.μ. στο συνημμένο σχέδιο 1.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφονδύλας Δημήτριος και είπε ότι τοποθετείται με

λευκό καθώς τα υλικά που θα συγκεντρώνονται στη συνέχεια θα προωθούνται για περαιτέρω επεξεργασία

και ανακύκλωση και σε ιδιώτες.

Το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωσηφίδης Ιωάννης και είπε ότι συμφωνεί με την χωροθέτηση του

Κεντρικού  Πράσινου  Σημείου  με  την  προϋπόθεση  να  ασφαλτοστρωθεί  στο  τμήμα  που  συνδέει  την

εγκατάσταση με την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου και βρήκε σύμφωνους τους συμβούλους.

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

την εισήγησή τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρ. 73 του Ν. 3852/2010,

όπου αναφέρονται αναλυτικά οι εισηγητικές αρμοδιότητες της Επιτροπής.

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

Προέδρου και του Γραφείου Δημάρχου με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και χάρτες, την  υπ.

αριθ.53/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης, καθώς επίσης και τις διατάξεις

του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

                     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση  της  χωροθέτησης του Κεντρικού Πράσινου Σημείου του

Δήμου Θέρμης εντός  του αγροτεμαχίου με αριθ.  1479Β του αγροκτήματος Θέρμης (Οριστική διανομή

έτους 1931, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 9738πε/2.2.2005 απόφαση ΓΓ της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας, ΦΕΚ 188 Δ, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 380 Δ), και συγκεκριμένα στη θέση που φαίνεται με

στοιχεία Β-Τ-Υ-Υ’ και εμβαδόν 4.401,808 τ.μ. στο συνημμένο σχέδιο 1, με την προϋπόθεση  να  ασφαλτο-

στρωθεί το τμήμα που συνδέει την εγκατάσταση με την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου.

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  Σφονδύλας  Δημήτριος  τοποθετήθηκε  με  λευκό  καθώς  τα  υλικά  που  θα

συγκεντρώνονται  στη  συνέχεια  θα  προωθούνται  για  περαιτέρω  επεξεργασία  και  ανακύκλωση  και  σε

ιδιώτες.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 21/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                           Ακριβές απόσπασμα

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                         ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


