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Γνωμοδότηση  επί  του  φακέλου  της  Μελέτης
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  έργου
«Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Ανατολικού
Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία
εντάσσεται  και  η  1η Μονάδα  Επεξεργασίας
Βιοαποβλήτων  (ΜΕΒΑ)  Ανατολικού  Τομέα  ΠΕ
Θεσ/νίκης»  που  αποτελεί  τροποποίηση  του  έργου:
«Ολοκληρωμένη  εγκατάσταση  επεξεργασίας  και
διάθεσης  απορριμμάτων  (ΟΕΕΔΑ)  Νοτιοανατολικής
Ενότητας  Νομού  Θεσσαλονίκης»  για  την  οποία  εχει
εκδοθεί η με Α.Π. οικ 198436/18-4-2011 ΚΥΑ Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ) (ΠΕΤ 1902041316).

Στον Άγιο Αντώνιο, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 15η
του μηνός Μαϊου  του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9:00, το  Συμβούλιο της
Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Αντωνίου  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την
αρ.πρωτ:19044/7-5-2019 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε
κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου   88  παρ.  2  του  Ν.
3852/2010(ΦΕΚ  Α  87/7-6-2010)  και  δημοσιεύτηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της
Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η  Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                                           ΚΑΝΕΙΣ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                              

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Τ.Σ. την
αρ.πρωτ:οικ.10115/9-5-2019 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολ.Προστασίας
του  Δήμου Θέρμης,  με  τη  συνημμένη  μελέτη,  για  γνωμοδότηση  επί   της:  « Μελέτης
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  έργου  «Μονάδα  Επεξεργασίας  Αποβλήτων
(ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία εντάσσεται και
η 1η Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Ανατολικού Τομέα ΠΕ Θεσ/νίκης»
που αποτελεί τροποποίηση του έργου:  «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση επεξεργασίας και
διάθεσης απορριμμάτων (ΟΕΕΔΑ) Νοτιοανατολικής Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης» για
την οποία εχει εκδοθεί η με Α.Π. οικ 198436/18-4-2011 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Ορων (ΕΠΟ) (ΠΕΤ 1902041316)», καθώς και το αρ.πρωτ:20106/14-5-2019 έγγραφο του
Γραφείου  Δημάρχου  με  το  οποίο  ο  Δήμος  Θέρμης  αιτείτε  προς  την  Μητροπολιτική
Επιτροπή  ΜΕ  Θεσσαλονίκης  ΠΚΜ,  την  παράταση  της  προθεσμίας  της  δημόσιας
διαβούλευσης μέχρι τον Σεπτέμβριο 2019, οπότε θα εγκατασταθούν στους ΟΤΑ(Δήμους



και  Περιφέρειες)  οι  νέες  Αρχές   Διοίκησης   που  θα  προκύψουν  από  τις  επικείμενες
εκλογές.

Στη  συνέχεια  η  Πρόεδρος  αναφερόμενη  στην  ενημερωτική  συγκέντρωση  που
πραγματοποιήθηκε  στις  13/5/2019  στην  Τ.Κ.  παρουσία  των  κατοίκων,  του  Δημάρχου
Θέρμης,  του  Προέδρου  ΦΟΣΔΑ  καθώς  και  αρμόδιων  μελετητών  επί  του  θέματος,
επεσήμανε  την  δέσμευση  του  Δημάρχου  για  αίτημα  παράτασης   της  προθεσμίας  της
δημόσιας διαβούλευσης μέχρι τον Σεπτέμβριο 2019 και πρότεινε την αναβολή συζήτησης
του αναφερόμενου θέματος σε επόμενη συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου μετά το πέρας
της νέας προθεσμίας διαβούλευσης.

Ο  Τοπικός  Σύμβουλος  κ.  Λαζαρίδης  Νικόλαος  εξέφρασε  την  αντίθεση  του  σε
εγκατάσταση της Μονάδας (ΜΕΑ) στην Τ.Κ. Αγίου Αντωνίου, θεωρώντας την εν λόγω
εγκατάσταση  ως πρόδρομη για εγκατάσταση τελικά ΧΥΤΑ στην Τ.Κ. Αγίου Αντωνίου,
καθώς η περιοχή  είχε ως και πριν από λίγα χρόνια τη χωματερή των  Ταγαράδων. 

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την
εισήγηση της  Προέδρου, έλαβε υπόψη του την αρ.πρωτ:οικ10115/9-5-2019 εισήγηση του
Τμήματος  Περιβάλλοντος  &  Πολ.Προστασίας του  Δήμου  Θέρμης,  με  τη  συνημμένη
μελέτη, καθώς και το αρ.πρωτ:20106/14-5-2019 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου  προς
την  Μητροπολιτική  Επιτροπή  ΜΕ  Θεσσαλονίκης  ΠΚΜ και  ύστερα  από  διαλογική
συζήτηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται  την  παράταση της  προθεσμίας  της  δημόσιας  διαβούλευσης  μέχρι  τον
Σεπτέμβριο 2019 και  πρότεινε  την αναβολή συζήτησης του αναφερόμενου θέματος  σε
επόμενη  συνεδρίαση  Τοπικού  Συμβουλίου  μετά  το  πέρας  της  νέας  προθεσμίας
διαβούλευσης.

Η συνημμένη μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2019.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                                   Η Πρόεδρος του Τ.Σ.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ


