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Από το πρακτικό της αριθµ. 10/2018
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 27/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του

έργου: «Μελέτη Β’ αναδασµού αγροκτήµατος Βασιλικών της ∆Ε Βασιλικών του

∆ήµου Θέρµης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασµού».

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 25η Ιουνίου  2018  ηµέρα

της  εβδοµάδας  ∆ευτέρα  και  ώρα  13:00  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση   η  Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ. 22039 /20-06-2018  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. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Ζελιλίδης ∆αµιανός

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα

3. Σαραφιανός Χρήστος 3.Κουγιουµτζίδης Σταύρος

4. Ιωσηφίδης Ιωάννης 4. Χρυσοχόου Παύλος

5. Σφονδύλας ∆ηµήτριος  

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Καλαφάτη Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τσολάκης 

Απόστολος για διευκρινίσεις επί του θέµατος.

Ο Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  εισηγούµενος   το  1ο θέµα   της

ηµερήσιας  διάταξης  έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  υπ΄αριθµ. 19473/04.06.2018

εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά µε  τις απόψεις επί του φακέλου της

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτη Β’ αναδασµού αγροκτήµατος

Βασιλικών της ∆Ε Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασµού», η οποία

έχει ως εξής: 

Α. ΓΕΝΙΚΑ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ

Α.1 Με  το  υπ’  αριθµ.  πρωτ.  253891  (209)/24.05.2018  έγγραφο  του  Αυτοτελούς

Τµήµατος  Συλλογικών Οργάνων της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  Μ.Ε.Θ.  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 «Μελέτη Β’ αναδασµού αγροκτήµατος Βασιλικών της ∆Ε Βασιλικών του

∆ήµου Θέρµης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασµού».

Α.2 Η δηµόσια διαβούλευση άρχισε στις 25.05.2018 και λήγει στις 13.07.2018. Επίσης

ορίζεται ως λήξη της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων η 13.07.2018.

Α.3 Η Ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θέρµης και στους Πίνακες

Ανακοινώσεων  του  ∆ήµου,  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Βασιλικών  και  της  Τεχνικής

Υπηρεσίας.

Α.4 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  Βασιλικών,  η  Επιτροπή  Ποιότητα  Ζωής  ∆ήµου

Θέρµης και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου 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.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Β.1 Φορέας υλοποίησης του έργου «Μελέτη Β’ αναδασµού αγροκτήµατος Βασιλικών της

∆Ε Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασµού» είναι ο ∆ήµος Θέρµης.

Β.2  Σύµφωνα  µε  την  Απόφ  ∆ΙΠΑ/οικ.37674/  2016  (ΦΕΚ  2471/10-8-2016)

«Τροποποίηση  και  κωδικοποίηση  της  υπουργικής  απόφασης  1958/2012  -  Κατάταξη

δηµοσίων  και  ιδιωτικών  έργων  και  δραστηριοτήτων  σε  κατηγορίες  και  υποκατηγορίες

σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως

αυτή έχει τροποποιηθεί και  ισχύει», το έργο κατατάσσεται στην Οµάδα 2η: «Υδραυλικά

έργα»,  στο  είδος  µε  Α/Α  9:  «Αρδευτικά  και  (απο)στραγγιστικά  έργα,  έργα  αγροτικού

αναδασµού και συναφή έργα» και στην Υποκατηγορία A2, όπου κατατάσσονται τα έργα

εκτός περιοχής NATURA 2000 µε µεικτό εµβαδόν περιοχής έργου Ε>5.000 στρ. 

Το έργο του αναδασµού συνοδεύεται από παράλληλα έργα. Αυτά είναι το αγροτικό

οδικό δίκτυο εξυπηρέτησης των αγροτεµαχίων και η Νότια Αντιπληµµυρική Τάφρος. 

Το αγροτικό οδικό δίκτυο κατατάσσεται  στην οµάδα και  κατηγορία ΑV (αγροτική

οδός) κατά ΟΜΟΕ και σύµφωνα µε την ανωτέρω Απόφαση, ανήκει στην Οµάδα 1η: «Έργα

χερσαίων και εναέριων µεταφορών», στο έργο µε Α/Α 9 και στην Κατηγορία Β. 



Η Νότια Αντιπληµµυρική Τάφρος ανήκει στην Οµάδα 2η: «Υδραυλικά έργα», στο

έργο µε Α/Α 7 «Αγωγοί µεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί

µεταφοράς  νερού  (συµπεριλαµβανοµένου  και  του  θερµού)  ή  αποχέτευσης  οµβρίων,

διώρυγες, τάφροι, σήραγγες µεταφοράς υδάτων κλπ)».

Β.3 Στόχοι της κατασκευής του έργου: 

Ο αναδασµός αποτελεί ένα από τα βασικά αναπτυξιακά εργαλεία στον γεωργικό 

τοµέα, µε τη συγκέντρωση και αναδιανοµή της αγροτικής γης σε ισάξια αγροτεµάχια, µε 

στόχο τη δραστική µείωση της πολλαπλής µορφής ιδιοκτησίας, τη δηµιουργία προσβάσεων 

σε όλα τα νέα αγροτεµάχια, τη διαµόρφωση εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών και 

στραγγιστικών έργων, όπου απαιτείται, και τη χορήγηση τίτλων κυριότητας.

Τα οφέλη του αναδασµού της αγροτικής γης είναι αναλυτικά:

• Έµµεση αύξηση του µεγέθους της ιδιοκτησίας, η οποία επιτυγχάνεται µε την 

κατάργηση των πολλαπλών ορίων µεταξύ των αγροτεµαχίων, αλλά και αύξηση της 

καλλιέργειας όλης της ιδιοκτησίας, που δεν καλλιεργούνταν πριν λόγω µικρού 

µεγέθους.

• Καλύτερη χρήση των µηχανηµάτων και των σύγχρονων γενικά τεχνολογιών 

καλλιέργειας.

• Ευκολία στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών µε νέες δυναµικές επιζητούµενες από

την αγορά.

• Πληρέστερη επίβλεψη των καλλιεργειών και έγκαιρη εκτέλεση των καλλιεργητικών 

εργασιών.

• Σηµαντική µείωση του χρόνου εργασίας και ως εκ τούτου µικρότερη καταπόνηση 

ανθρώπων και µηχανηµάτων.

• Κατάλληλη διευθέτηση των κτηµάτων και παραχώρηση αγροτεµαχίων κανονικού 

σχήµατος, µε παράλληλη κατασκευή έργων, τα οποία διευκολύνουν την καλλιέργεια 

και την προσπέλαση αυτών από τους ιδιοκτήτες.

• ∆ιευκόλυνση στην κατασκευή µόνιµων έργων από τους ιδιοκτήτες (π.χ. αποθήκες, 

γεωτρήσεις κλπ.), µε ταυτόχρονη ελάττωση του αριθµού αυτών λόγω της 

συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας.

• Κατοχύρωση της εγγείου ιδιοκτησίας µε την έκδοση οριστικών τίτλων κυριότητας και

εύκολος προσδιορισµός των ορίων λόγω των διαγραµµάτων του αναδασµού σε 

περίπτωση αµφισβήτησης των ορίων.

• Άνετη επικοινωνία µε τα κτήµατα και εύκολη πρόσβαση σε αυτά, λόγω της 

κατασκευής δρόµων και προσπελάσεων.

• Μεγαλύτερη απόδοση των συντελεστών παραγωγής  (κεφάλαιο, γη, εργασία).

• Αύξηση της παραγωγικότητας και καλύτερης ποιότητας προσφερόµενα προϊόντα µε 

ταυτόχρονη µείωση του κόστους παραγωγής, που συνεπάγεται τη µεγαλύτερη 

ανταγωνιστικότητα αυτών.



• ∆υνατότητα για την από κοινού εκµετάλλευση ιδιοκτησιών µε τη συγκέντρωση της 

ιδιοκτησίας των επιθυµούντων σε συνεχόµενα αγροτεµάχια.

• ∆ιευκόλυνση της µίσθωσης της γης από µη αγρότες προς αγρότες µε σκοπό τη 

µεγέθυνση αυτής και την υπαγωγή σε διάφορα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

• Αύξηση του καθαρού εισοδήµατος των παραγωγών κατά 20% τουλάχιστον και σε

περιπτώσεις  που  οι  αναδασµοί  συνοδεύονται  από  εγγειοβελτιωτικά  έργα  (αρδευτικά  -

στραγγιστικά) µέχρι και 50%, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση των οικονοµικών ωφεληµάτων

των αγροτών και τη συγκράτηση του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές.

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Γ.1 Η Μ.Π.Ε. εξέτασε όλα τα ζητήµατα που άπτονται των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

οι  οποίες  αναφέρονται  στα  βιοτικά  και  µη  βιοτικά  χαρακτηριστικά  του  φυσικού  και

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια κατασκευής και 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 του έργου, αλλά θα είναι βραχυπρόθεσµες και

θα εξαλειφθούν µε την πάροδο του χρόνου.

Η  αντιµετώπιση  των  ανωτέρω  επιπτώσεων,  µε  σκοπό  την  προστασία  του  φυσικού

περιβάλλοντος, περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειών, µέτρων και έργων, τα οποία έχουν

ως  στόχο  την  πρόληψη  της  υποβάθµισης  του  περιβάλλοντος,  την  αποκατάσταση,

διατήρηση και βελτίωσή του.

Γ.2  Ζητήµατα  και  επιπτώσεις  που  αφορούν  τον  ∆ήµο  Θέρµης,  κατά  την

κατασκευή του έργου:

α. Η κατασκευή του προτεινόµενου έργου δεν θα επιφέρει εκποµπές αερίων ρύπων

και  αερίων  του  θερµοκηπίου,  που  θα  µπορούσαν  να  προκαλέσουν  επιπτώσεις  στα

κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης.

β. Η εφαρµογή του αναδασµού δεν πρόκειται να επιφέρει αλλαγές στα τοπιολογικά

χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης, καθώς οι ζώνες φυσικής βλάστησης και τα ρέµατα

δεν πρόκειται να επηρεαστούν, καθώς έχουν εξαιρεθεί από τον αναδασµό. Πρακτικά αυτό

σηµαίνει  ότι  όπου υπάρχει  καλλιεργήσιµη έκταση, θα διατηρήσει  το χαρακτήρα της και

όπου  υπάρχει  φυσική  βλάστηση,  αυτή  θα  διατηρηθεί.  Αυτό  δεν  ισχύει  για  τους

υφιστάµενους  αγροτικούς  δρόµους  που  θα  καταργηθούν,  οι  οποίοι  πλέον  θα

ενσωµατωθούν στις καλλιεργήσιµες εκτάσεις, όπως και για τους νέους προτεινόµενους,

που έως τώρα αποτελούσαν καλλιεργήσιµη έκταση. Ωστόσο, καθώς στο τοπίο ήδη ήταν

ενσωµατωµένο το αγροτικό δίκτυο της περιοχής αναδασµού, αυτές οι µεταβολές δεν θα

επηρεάσουν το χαρακτήρα του τοπίου.



Μικρή επίπτωση και περιορισµένης διάρκειας (όσο διαρκεί η κατασκευή) αναµένεται

στο τοπίο από την παρουσία των µηχανηµάτων κατασκευής, της αποθήκευσης των υλικών

κ.λπ.  Η  επίπτωση  θα  είναι  προσωρινή,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  µετά  το  πέρας  των

εργασιών θα αποµακρυνθούν πλήρως όλα τα µηχανήµατα και τα άχρηστα υλικά από την

περιοχή, ώστε να µην υπάρξει µόνιµη επίπτωση στο τοπίο.

Σύµφωνα  µε  τα  ανωτέρω  συµπεραίνεται  ότι  οι  επεµβάσεις  δεν  πρόκειται  να

επιφέρουν µόνιµες αλλοιώσεις ή µετασχηµατισµό του τοπίου και εποµένως δεν θίγονται οι

στόχοι της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 3827/2010.

Κατά τη φάση της κατασκευής θα γίνουν ήπιες επεµβάσεις στη  µορφολογία του

εδάφους για τη διάνοιξη του αγροτικού δικτύου. Έγινε προσπάθεια διατήρησης όσο το

δυνατόν  περισσοτέρων  υφιστάµενων  αγροτικών  δρόµων.  Κάποιοι  αναγκαστικά

καταργήθηκαν και δηµιουργήθηκαν και νέοι, για την εξυπηρέτηση της προσβασιµότητας σε

όλα τα νέα αγροτεµάχια.

Επίσης,  αλλαγές  στη  µορφολογία  του  εδάφους  θα  προκύψουν  στην  περιοχή

διέλευσης  της  αντιπληµµυρικής  τάφρου,  αφού  θα  απαιτηθούν  εργασίες  εκσκαφών  και

διαµορφώσεων.

Γενικά,  οι  µορφολογικές  αλλοιώσεις  θα  είναι  περιορισµένης  έκτασης  αλλά

αναπόφευκτες.  Σε  κάθε  περίπτωση  οι  αλλοιώσεις  δεν  θα  επιβαρύνουν  το  περιβάλλον,

αντίθετα  µάλλον  θα  το  βελτιώσουν  µακροχρόνια,  προστατεύοντας  τα  εδαφολογικά

χαρακτηριστικά της περιοχής από την απόπλυση που προκαλούν τα έντονα πληµµυρικά

φαινόµενα.

γ.  Επιπτώσεις  σχετικές  µε  τα  γεωλογικά,  τεκτονικά  και  εδαφολογικά

χαρακτηριστικά. 

Η εφαρµογή του αναδασµού θα επιφέρει αλλαγή των καλλιεργητικών πρακτικών και

εκρίζωση φυσικής βλάστησης, που στην υφιστάµενη κατάσταση οριοθετεί τις ιδιοκτησίες.

Όσον αφορά την κατασκευή των παράλληλων έργων του αναδασµού, επιπτώσεις στο

έδαφος αναµένονται κυρίως λόγω των χωµατουργικών εργασιών. Οι επεµβάσεις θα γίνουν

στο  επιφανειακό  τµήµα  του  εδάφους  και  αφορούν  µόνο  σε  εκσκαφές,  επιχώσεις,

ισοπεδώσεις  και  διαµορφώσεις  του χώρου.  Τα προτεινόµενα έργα δεν θα προκαλέσουν

ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωµάτων. 

Το  έργο  κατασκευής  της  τάφρου  αναµένεται  να  προστατεύσει  τα  εδαφολογικά

χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης, εµποδίζοντας τα φαινόµενα διάβρωσης του εδάφους.

δ. Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Στην περιοχή µελέτης δεν εντοπίστηκαν σπάνια είδη  χλωρίδας και πανίδας, που

θα µπορούσαν να επηρεαστούν από τα έργα.

Με  την  εφαρµογή  του  αναδασµού  θα  υπάρξει  απώλεια  φυτοφρακτών  και

περιορισµένης έκτασης εκρίζωση της φυσικής βλάστησης, που χρησιµοποιείται ως όριο των

υφιστάµενων  ιδιοκτησιών.  Όπως  προαναφέρθηκε,  οι  δασικές  εκτάσεις,  καθώς  και  οι



εκτάσεις εντός κοίτης ρεµάτων έχουν εξαιρεθεί  από τον αναδασµό και ως εκ τούτου η

πανίδα που διαβιεί σε αυτά τα ενδιαιτήµατα δεν πρόκειται να επηρεαστεί από το έργο.

Κατά  την  κατασκευή  των  τεχνικών  έργων,  πιθανές  αρνητικές  επιπτώσεις  στη

φυσιολογία της χλωρίδας είναι δυνατό να επιφέρει ο διασκορπισµός υλικών, τα λάδια και τα

πετρέλαια  από  τα  µηχανήµατα  κατασκευής  των  έργων,  η  ανεξέλεγκτη  διάθεση

απορριµµάτων  κατά την κατασκευή και από την εγκατάλειψη υλικών των µηχανηµάτων, η

ύπαρξη  σκόνης  σε  συνδυασµό  µε  τον  θόρυβο,  αέριοι  ρύποι  προερχόµενοι  από  την

κυκλοφορία των βαρέων οχηµάτων. Επίσης πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και

στην  πανίδα  είναι  η  πρόκληση  πυρκαγιάς  από  τη  συνεχή  κίνηση  οχηµάτων  και  τη

λειτουργία  µηχανηµάτων,  η  προσωρινή  τοπική  µετακίνηση  κάποιων  ζώων.  Αλλαγή  στη

σύνθεση της φυσικής βλάστησης στην περιοχή δεν προβλέπεται. 

Τα παραπάνω φαινόµενα εκτιµάται ότι  θα εξασθενήσουν βαθµιαία και θα αρθούν

µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής.

Η περιοχή αναδασµού δεν χωροθετείται εντός προστατευόµενης περιοχής του Ν.

3937/2011.

Όπως  έχει  προαναφερθεί,  έχουν  εξαιρεθεί  από  τον  αναδασµό  όλες  οι  δασικές

περιοχές,  όπως  ορίζονται  από  τον  κυρωµένο  ∆ασικό  Χάρτη  της  περιοχής  µελέτης.  Η

αντιπληµµυρική τάφρος δεν διέρχεται από δασικές εκτάσεις.

ε. Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Ο αναδασµός θα περιορίσει τον πολυτεµαχισµό της γεωργικής γης. Θα µειωθεί ο

αριθµός  των  αγροτεµαχίων  ανά  εκµετάλλευση  και  θα  αυξηθεί  το  µέγεθος  εκάστου

αγροτεµαχίου. Αγροτεµάχια µε χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως κτίσµατα, γεωτρήσεις κλπ,

έχουν χαρακτηριστεί ως «προνοµιακά» και δεν θα επηρεαστούν από τον αναδασµό. Αυτό

σηµαίνει ότι στοιχεία του τοπίου που µπορεί να έχουν συναισθηµατική ή ιστορική αξία για

τους κατοίκους της περιοχής, θα παραµείνουν ως έχουν.

Τα αντισταθµιστικά οφέλη από τη διενέργεια ενός αναδασµού είναι πολλά, όπως:

αύξηση του µέσου όρου του µεγέθους των αγροτεµαχίων µε τη συνένωσή τους, βελτίωση

της πρόσβασης των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, ασφαλέστερη και ταχύτερη µεταφορά

των αγροτικών προϊόντων, βελτίωση των συνθηκών γεωργικής εκµετάλλευσης, αύξηση του

αγροτικού εισοδήµατος, λόγω της µείωσης του κόστους παραγωγής.

Οι  αρχαιολογικοί  χώροι  έχουν  εξαιρεθεί  από  τον  αναδασµό,  ωστόσο  στη  φάση

κατασκευής  των  παράλληλων  έργων,  θα  παρευρίσκεται  υπάλληλος  της  Αρχαιολογικής

Υπηρεσίας, για την εποπτεία σε όλο το µήκος των επεµβάσεων.

στ. Κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις.

Στα  πλαίσια  των  εργασιών  του  αναδασµού  καταβάλλεται  κάθε  προσπάθεια  για

παροχή πλήρους πληροφόρησης και υποστήριξης για τις διαδικασίες του Αναδασµού µε

ανακοινώσεις και καµπάνια ενηµέρωσης για την όλη διαδικασία. 



Με  την  εκτίµηση  και  ποιοτική  κατάταξη  των  γαιών,  έγινε  προσπάθεια  ώστε  οι

καλλιεργητές  να  αποκτήσουν  γη  της  ίδιας  ποιοτικής  κατάταξης  µε  την  πρότερή  τους

ιδιοκτησία.  Σε  περιπτώσεις  που  αυτό  δεν  είναι  δυνατό,  η  µείωση  της  ποιότητας  θα

αντισταθµιστεί µε αύξηση της έκτασης καλλιέργειας.

Η  εφαρµογή  του  αναδασµού  θα  δώσει  λύσεις  στη  λειτουργία  του  χώρου,

οργανώνοντας τη µορφή και τις διαστάσεις των αγροτεµαχίων, την προσβασιµότητα, θα

δηµιουργήσει ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την παραγωγή και θα αυξήσει το εισόδηµα

των αγροτών.

ζ. Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδοµές.

Κατά τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων θα υπάρξει µία σχετική επιβάρυνση

στα δίκτυα υποδοµής (διάθεση στερεών αποβλήτων εργοταξιακού χώρου, χρήση νερού και

ενέργειας από το εργοτάξιο, κυκλοφοριακή επιβάρυνση από οχήµατα εργοταξίου, ενόχληση

οδικής κυκλοφορίας). Οι  επιπτώσεις αυτές θα είναι προσωρινές, πλήρως ανατάξιµες και

µικρής σχετικά έντασης.

Επίσης, θα υπάρξει µία σχετική κυκλοφοριακή επιβάρυνση από οχήµατα εργοταξίου

και  ενόχληση  οδικής  κυκλοφορίας.  Οι  επιπτώσεις  αυτές  θα  είναι  προσωρινές,  πλήρως

ανατάξιµες και µικρής σχετικά έντασης.

Από την περιοχή του  αναδασµού  διέρχεται  γραµµή υψηλής  τάσης της  ∆ΕΗ,  της

οποίας η ιδιοκτησία παραµένει ως έχει, επειδή η έκταση που καταλαµβάνουν οι πυλώνες

δεν συµµετέχει στον αναδασµό.

∆εν αναµένεται η εκτέλεση αρδευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου. Η άρδευση

των αγροτεµαχίων πραγµατοποιείται µε γεωτρήσεις στην περιοχή.

Αναµένεται θετική επίδραση στο αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής αναδασµού,

καθώς θα εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα σε όλα τα αγροτεµάχια που συµµετέχουν στον

αναδασµό.

η. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, αναµένεται ότι θα υπάρξουν µικρές

επιπτώσεις  στην  ποιότητα  του  αέρα,  αλλά  εκτιµάται  ότι  δεν  πρόκειται  να  υπάρξει

σηµαντική µεταβολή του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης. 

θ.  Η  εκτίµηση  και  η  αξιολόγηση  των  επιπτώσεων  στο  ακουστικό  περιβάλλον

αναφέρεται στη δηµιουργία  θορύβου κατά την κατασκευή των παράλληλων έργων του

αναδασµού. Ο θόρυβος από τα µηχανήµατα εργοταξίου, οι διάφορες εγκαταστάσεις κ.λπ.

θα  επιβαρύνουν  την  υφιστάµενη  στάθµη  θορύβου  του  οικισµού,  για  ένα  περιορισµένο

χρονικό  διάστηµα.  Οι  υψηλότερες  στάθµες  θορύβου  θα  είναι  παροδικές  και  χωρίς  να

αναµένεται σηµαντική υπέρβαση των ορίων.

ι. Το έργο δεν σχετίζεται µε επιπτώσεις σχετικές µε ηλεκτροµαγνητικά πεδία.

κ.  Το  µελετούµενο  έργο  δεν  αναµένεται  να  επηρεάσει  την  επίτευξη  των

περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδάτων των Λεκανών

Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή



Οδηγία – Πλαίσιο για ∆ιαχείριση Υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), το οποίο εγκρίθηκε µε την

υπ’αριθµ. οικ. 106/30-01-2014 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 182/31-01-

2014).

∆εν αναµένονται επιπτώσεις στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, ούτε πρόκειται

να γίνει αποµάκρυνση παρόχθιας βλάστησης.  Θα επέλθει µεταβολή στο δίκτυο απορροής

του νερού, καθώς µε την κατασκευή της αντιπληµµυρικής τάφρου αναµένεται η διοχέτευση

των απορροών της λεκάνης απορροής της, στη διευθετηµένη κοίτη του Ανθεµούντα.

 ∆εν  αναµένεται  καµία  µεταβολή  στη  στάθµη  του  υπόγειου υδροφορέα,  ούτε

καµία µεταβολή στην ποιότητα των υπογείων υδάτων. Κατά την κατασκευή των τεχνικών

έργων,  υφίσταται  το  ενδεχόµενο  απορροής  πετρελαιοειδών  (καύσιµα,  λιπαντικά)  από

µηχανήµατα ή δεξαµενές καυσίµων που θα µπορούσαν να επικαλύψουν τη βλάστηση και να

ρυπάνουν  τους  υπόγειους  υδροφορείς.  Επίσης  ο εργοταξιακός  χώρος  αποτελεί  πηγή

ενδεχόµενης ρύπανσης των υπόγειων νερών. Οι κυριότεροι ρύποι που παράγονται είναι τα

εκπλύµατα  (είτε  όµβρια,  είτε  από  πλύσεις  επιφανειών),  που  µεταφέρουν  σκόνη  ή  και

πετρελαιοειδή  (διαρροές  καυσίµων,  µεταχειρισµένα  ορυκτέλαια,  κ.λπ.),  καθώς  και  τα

ανθρωπογενή λύµατα. 

Γ.3  Ζητήµατα  και  επιπτώσεις  που  αφορούν  τον  ∆ήµο  Θέρµης,  κατά  τη

λειτουργία του έργου:

Κατά  τη  λειτουργία  του  έργου  αρνητικές  συνέπειες  δεν  αναµένεται  να  προκληθούν,

αντιθέτως αναµένονται πολλές θετικές συνέπειες. 

Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  πρέπει  να  δοθεί  στην  ορθολογική  διαχείριση  του  νερού

(εξοικονόµηση  αρδευτικού  ύδατος,  αποφυγή  επιβάρυνσης  του  υπόγειου  υδροφόρου

ορίζοντα  εξαιτίας  της  ταυτόχρονης  άρδευσης)  και  στην  ορθολογική  λίπανση  (αποφυγή

υπερλιπάνσεων).

Τέλος,  υπάρχει  περίπτωση  εµφάνισης  του  φαινοµένου  της  απόρριψης  των

υπολειµµάτων από τις αγροτικές εργασίες (π.χ. δοχεία λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων) σε

ρέµατα και στο έδαφος.

∆. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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.

 Η  υπηρεσία  λαµβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω,  εισηγείται  θετικά  επί  της  Μελέτης

Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Μελέτη  Β’  αναδασµού  αγροκτήµατος



Βασιλικών της ∆Ε Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασµού»,

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρου 83, 73 και 65 του ν.3852/2010 αντιστοίχως, καθώς

και µε τις ειδικότερες διατάξεις που µνηµονεύονται στην παρούσα εισήγηση (αρθ. 5, παρ. 5

ΚΥΑ 1649/45/14.01.2014).

Με την υπ΄αριθµ 11/2018 απόφαση της, η ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών γνωµοδότησε

υπέρ του   φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτη  Β’

αναδασµού  αγροκτήµατος  Βασιλικών  της  ∆Ε  Βασιλικών  του  ∆ήµου  Θέρµης  και  Μ.Π.Ε.

έργων αναδασµού», εκφράζοντας  προβληµατισµούς σε ότι αφορά, τη θέση της τάφρου, τη

µορφή της διαδροµής που ακολουθεί, και τα υψόµετρα σε σχέση µε τη ροή των υδάτων.

Κατά  τη  διαλογική  συζήτηση,  οι  ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι  κκ.  Σαραφιανός  Χρήστος,

Ιωσηφίδης  Ιωάννης,  και  Σφονδύλας  ∆ηµήτριος,  εξέφρασαν  τους  παρακάτω

προβληµατισµούς:

α) ως προς τη χάραξη της τάφρου, στο τµήµα που περιλαµβάνεται στην περιοχή της

πρώτης (Α΄) φάσης Αναδασµού Βασιλικών,

β) ως προς το τµήµα της τάφρου, που βρίσκεται βόρεια της Ε.Ο. Βασιλικών-Σουρωτής,

διερχόµενη από περιοχή που υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις και σχολεία,

γ) για το εάν έχουν προβλεφθεί στη µελέτη για την αποστραγγιστική τάφρο , στοιχεία

που αφορούν τη διαχείριση υδάτινων πόρων της περιοχής.

Ο Πρόεδρος λαµβάνοντας το λόγο στο τέλος σηµείωσε τα εξής:

Επί  των  παραπάνω  προβληµατισµών  ενηµέρωσε  νωρίτερα  ο  Αντιδήµαρχος  Τεχνικών

Υπηρεσιών κ. Τσολάκης Απόστολος το Σώµα και είµαι απόλυτα σύµφωνος, λέγοντας ότι: 

α) ως προς τα δύο πρώτα σηµεία, που αφορούν τη χωροθέτηση της τάφρου , αποτελεί

ζήτηµα που αντιµετωπίστηκε κατά την εκπόνηση της µελέτης του Αποχετευτικού δικτύου

των Βασιλικών, και έτυχε όλων των σχετικών εγκρίσεων από τους αρµόδιους φορείς, στη

φάση της εκπόνησής της.

β)  σε  σχέση  µε  τη  διαχείριση  των  υδάτινων  πόρων  οι  µελετητές  προφανώς

αντιµετώπισαν τα φαινόµενα, και εκτιµήθηκε , ότι  ο τρόπος και τα χαρακτηριστικά της

αποστραγγιστικής τάφρου, δεν δηµιουργούν προοπτική τέτοιων πόρων που να απαιτούν

ιδιαίτερη διαχείριση.

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

εισήγηση  του  Προέδρου,  την  υπ΄αριθµ.  19473/04.06.2018    εισήγηση  της  ∆/νσης

Τεχνικών  Υπηρεσιών,   την   από   την  11/2018  απόφαση  της   ∆ηµοτικής  Κοινότητας

Βασιλικών,  καθώς επίσης και τις διατάξεις  του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

 Γνωµοδοτεί Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μελέτη

Β’ αναδασµού αγροκτήµατος Βασιλικών της ∆Ε Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης και

Μ.Π.Ε. έργων αναδασµού», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρου 83, 73 και 65 του

ν.3852/2010 αντιστοίχως, καθώς και µε τις ειδικότερες διατάξεις που µνηµονεύονται στην

παρούσα εισήγηση (αρθ. 5, παρ. 5 ΚΥΑ 1649/45/14.01.2014).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 27/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                 

                                                Ακριβές απόσπασµα
                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ
        


