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Aριθ. Απόφασης : 16/08-10-2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 09/2018 τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης

Θέµα: Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διεξαγωγή της
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας παραγωγής
διαγνωστικών αντιδραστηρίων, της εταιρείας µε την επωνυµία “MEDIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”
που προτείνεται να εγκατασταθεί σε υφιστάµενο κτίριο (µε αλλαγή χρήσης από κατάστηµα σε επαγγελµατικό εργαστήριο) εντός του οικισµού του Τριλόφου, του ∆ήµου Θέρµης Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
ΠΚΜ.

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 08η Οκτωβρίου 2018 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 08:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Τριλόφου, µετά από την αριθµ. 35392/03-10-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου Αικατερίνης που επιδόθηκε στα µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10
(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 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4 µέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λιόλιου Αικατερίνη
Φυσέκης Γρηγόριος
Σαµαράς Γεώργιος
Αγραφιώτης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αµπατζή ∆έσποινα

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών
(σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης).
Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των µελών στου Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου την υπ αριθµ. 35360/03-10-2018
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου σχετικά µε τις απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διεξαγωγή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας παραγωγής διαγνωστικών αντιδραστηρίων, της εταιρείας µε την επωνυµία

“MEDIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” που προτείνεται να εγκατασταθεί σε υφιστάµενο κτίριο (µε αλλαγή χρήσης από κατάστηµα σε επαγγελµατικό εργαστήριο) εντός του οικισµού του Τριλόφου, του ∆ήµου Θέρµης
Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ., η οποία έχει ως εξής:
“Α.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α.1

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 432421(353)/05-09-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αυτοτελές Τµ. Συλλογικών Οργάνων Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης µε θέµα «Αποστολή
ανακοίνωσης για δηµοσιοποίηση φακέλου ΜΠΕ».
Η δηµόσια διαβούλευση ορίζεται από 06/09/2018 έως 24-10-2018.

Α.2
Α.3

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης και το Τοπικό
Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοινότητας Θέρµης 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 είναι η εταιρεία µε την επωνυµία “MEDIL
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”.

Β.2 Το έργο κατατάσσεται στην 9η Οµάδα υποκατηγορία Α2 µε α/α 99.
Β.3 Η δραστηριότητα έχει τίτλο «Μονάδα παραγωγής διαγνωστικών αντιδραστηρίων µε αλλαγή χρήσης
από κατάστηµα σε επαγγελµατικό εργαστήριο, στην περιοχή Τριλόφου ∆. Θέρµης». Η δραστηριότητα είναι
εγκαταστηµένη σε υφιστάµενο κτίριο, 2 ορόφων (υπόγειο, ισόγειο και όροφος), που έχει κατασκευαστεί από
πολλών ετών, εντός του οικισµού Τριλόφου. Η µονάδα βρίσκεται στο υπόγειο (ηµι-ισόγειο του κτιρίου). Η
µονάδα βρίσκεται εντός υπογείου (ηµι-ισογείου υπερυψωµένου κατά 1,0 m από το έδαφος) διαµερίσµατος,
εντός του οικισµού Τριλόφου.
Η υπό µελέτη δραστηριότητα αφορά στην λειτουργία µονάδας παραγωγής διαγνωστικών αντιδραστηρίων.
Η δυναµικότητα της δραστηριότητας θα είναι 0,006 tn/ηµέρα (60 kg/ηµέρα) θρεπτικών υλικών
µικροβιολογικού σε τριβλία. Η εταιρεία παράλληλα εµπορεύεται, σε έτοιµη µορφή, 0,015 tn/ηµέρα (15
kg/ηµέρα) θρεπτικών υλικών µικροβιολογικού σε φιαλίδια (10 kg/ηµέρα) και µπουκαλάκια (5 kg/ηµέρα) και
0,0005 tn/ηµέρα (5 kg/ηµέρα) χρώσεις κυτταρολόγου σε µπουκαλάκια.

Β.4

H παρούσα ΜΠΕ αφορά στην αλλαγή χρήσης από κατάστηµα σε επαγγελµατικό εργαστήριο, στην
περιοχή Τριλόφου ∆. Θέρµης της εταιρείας µε την επωνυµία “MEDIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”
µονάδας παραγωγής διαγνωστικών αντιδραστηρίων.

Γ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ.1 Εκτίµηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Η αλλαγή χρήσης από κατάστηµα σε επαγγελµατικό εργαστήριο δεν επιφέρει καµία επίπτωση στο
περιβάλλον.
Γ.2 Συµπεράσµατα της Μ.Π.Ε.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν επέρχεται καµία µεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση µε
αυτές που εξετάστηκαν και αξιολογηθήκαν για στην αρχικώς περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένη
δραστηριότητα.
∆.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπό γνωµοδότηση Μ.Π.Ε. για τη διεξαγωγή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της
εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας παραγωγής διαγνωστικών αντιδραστηρίων, της εταιρείας µε την
επωνυµία “MEDIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” που προτείνεται να εγκατασταθεί σε υφιστάµενο κτίριο (µε

αλλαγή χρήσης από κατάστηµα σε επαγγελµατικό εργαστήριο) εντός του οικισµού του Τριλόφου, του ∆ήµου
Θέρµης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ»
Η Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της προώθησης του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
τη διεξαγωγή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας
παραγωγής διαγνωστικών αντιδραστηρίων, της εταιρείας µε την επωνυµία “MEDIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.” που προτείνεται να εγκατασταθεί σε υφιστάµενο κτίριο (µε αλλαγή χρήσης από κατάστηµα σε
επαγγελµατικό εργαστήριο) εντός του οικισµού του Τριλόφου, του ∆ήµου Θέρµης Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
ΠΚΜ» αποδεχόµενοι, εν γένει, το περιεχόµενο της µε τις προϋποθέσεις και επισηµάνσεις που
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτής:”
Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο της Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του την εισήγηση της Προέδρου και της Υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.
3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί υπέρ της προώθησης του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη
διεξαγωγή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας
παραγωγής διαγνωστικών αντιδραστηρίων, της εταιρείας µε την επωνυµία “MEDIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.” που προτείνεται να εγκατασταθεί σε υφιστάµενο κτίριο (µε αλλαγή χρήσης από κατάστηµα σε
επαγγελµατικό εργαστήριο) εντός του οικισµού του Τριλόφου, του ∆ήµου Θέρµης Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
ΠΚΜ» αποδεχόµενοι, εν γένει, το περιεχόµενο της µε τις προϋποθέσεις και επισηµάνσεις που
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτής, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Πρασίνου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 16/08-10-2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

Η Πρόεδρος

Τα µέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

