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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  έχει
εκδοθεί η με Α.Π. οικ 198436/18-4-2011 ΚΥΑ Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ) (ΠΕΤ 1902041316).

Στα  Βασιλικά  ,  στο  γραφείο  της   Κοινότητας  συνήλθε  σήμερα,  την  2η  του  μηνός
Δεκεμβρίου  του  έτους  2019,  ημέρα  Δευτέρα   και  ώρα  18:00,  το   Συμβούλιο  της
Κοινότητας Αγίου Αντωνίου σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:50078/28-
11-2019 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του ,  η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό
Σύμβουλο,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89  του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-
2018) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η  Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) 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. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                           ΚΑΝΕΙΣ
3. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ     
4. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
5. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

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, τόνισε τα εξής:« Το θέμα
της δημιουργίας ΜΕΑ-ΜΕΒΑ απασχολεί την τοπική κοινωνία μας( διοίκηση και κατοίκους) από
το έτος 2016.  Το Συμβούλιο της Κοινότητας  με τις  αρ.7/2016 και  αρ.8/2019 αποφάσεις  του,
γνωμοδότησε  αρνητικά ως προς την εγκατάσταση της ΜΕΑ-ΜΕΒΑ στην τοποθεσία που
έχει προταθεί έως σήμερα στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου και οι λόγοι της αρνητικής
γνωμοδότησης καταγράφηκαν στο έντυπο Δ11.  Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης
για την  κατασκευή  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)»  ,  υπήρξε  σχετική  αλληλογραφία  μεταξύ  των
εμπλεκόμενων φορέων(ΠΚΜ, Δήμος Θέρμης, Τ.Κ. Αγίου Αντωνίου) και συγκεκριμένα  η



Α.Π.Μ.Ε.:154284(107)/7-3-2019 ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της ΜΕΘ, η
αρ.πρωτ:οικ.10115/9-5-2019 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολ.Προστασίας
του Δήμου Θέρμης με τη συνημμένη μελέτη, το αρ.πρωτ:20106/14-5-2019 έγγραφο του
Γραφείου Δημάρχου Δήμου Θέρμης, η Α.Π.: οικ.457687(522)/18-7-2019 πρόσκληση για
συμμετοχή  σε  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Ανάπτυξης,  Καινοτομίας  και  Αγροτικής
Οικονομίας,  και   το  αρ.πρωτ:30432/19-7-2019  υπόμνημα  για  τη  ΜΠΕ  του  Γραφείου
Δημάρχου  προς  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  της  ΠΚΜ, βάση  της  οποίας
πραγματοποιήθηκαν δύο(2) ενημερωτικές συγκεντρώσεις για το θέμα, στις 13/5/2019 &
7/8/2019 στην Τ.Κ. παρουσία των κατοίκων, του Δημάρχου Θέρμης, του Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών, του Προέδρου ΦΟΣΔΑ καθώς και αρμόδιων μελετητών, ώστε να
καταγραφούν  οι  απόψεις  ,  ενστάσεις  και  αντιρρήσεις  της  τοπικής  κοινωνίας  επί  του
θέματος. Σε αυτές οι κάτοικοι εξέφρασαν την πλήρη αντίθεση τους  στην εγκατάσταση της
αναφερόμενης μονάδας στην κοινότητα μας , με καταγραφή των  αντιρρήσεων τους  στο
ενδεδειγμένο  έντυπο Δ11,  και κατέθεσαν υπογραφές που συλλέχθηκαν για την αποτροπή
της εγκατάστασης  της ΜΕΑ-ΜΕΒΑ. Μέσω της σημερινής συνεδρίασης προτείνω για μια
ακόμη φορά να γνωστοποιήσουμε την πλήρη αντίθεσή μας διαχρονικά και συνολικά ως
κοινότητα στην δημιουργία ΜΕΑ-ΜΕΒΑ στον τόπο μας.

Οι λόγοι για τους οποίους είμαστε αρνητικοί ως προς την εγκατάσταση της ΜΕΑ-
ΜΕΒΑ είναι οι εξής:

1. Ο χώρος  εγκατάστασης της ΜΕΑ-ΜΕΒΑ είναι σε πολύ κοντινή και μη ασφαλή
απόσταση από τις κατοικίες του οικισμού.

2. Η  περιοχή  είναι  ήδη  επιβαρυμένη  από  την  προηγούμενη  λειτουργίας  της
χωματερής των Ταγαράδων και εκφράζεται ο φόβος  περαιτέρω επιβάρυνσης και
δυσφήμιση της , ως «περιοχής σκουπιδιών» .

3. Ως κυρίως αγροτική κοινότητα η επίπτωση στην αγροτική οικονομία-προϊόντα της
περιοχής και η πτώση τη ζήτησης τους θα είναι μεγάλη.

4. Στην  κοινότητα  δραστηριοποιούνται  ο  Γυναικείος  Αγροτικός  Συναιτερισμός.  με
παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με πρώτες ύλες από την περιοχή, καθώς και η
επιχείρηση ΚΤΗΜΑ ΠΕΡΕΚ στο Μονοπήγαδο με παραπλήσια δραστηριότητα, οι
οποίες  αποτελούν  παράγοντες  ανάπτυξης  της  τοπικής  οικονομίας(ξένοι
επισκέπτες , αγροτουρισμός, διαφήμιση της περιοχής κλπ) και θα πληγούν από τη
λειτουργία της μονάδας.

5. Στο επιλεγμένο σημείο για την εγκατάσταση της ΜΕΑ-ΜΕΒΑ λειτουργούν ήδη
κτηνοτροφικές μονάδες.

6. Δεν λήφθηκαν υπόψη οι επισημάνσεις και προϋποθέσεις  που αναφέρονται στην
αρ.πρωτ:οικ10115/9-5-2019 εισήγηση  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  &  Πολ.
Προστασίας  του  Δήμου  Θέρμης  καθώς  και  στο  αρ.πρωτ:30432/19-7-2019
υπόμνημα για τη ΜΠΕ του Γραφείου Δημάρχου, και δεν έγιναν οι αναμενόμενες
αλλαγές και διευκρινήσεις που προτείνονται στην ΜΠΕ.

7. Και τέλος τα οφέλη από τη δημιουργία θέσεων εργασίας με την δημιουργία του
έργου είναι πολύ μικρότερα από τις μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις που θα
υπάρξουν με τη λειτουργία της ΜΕΑ-ΜΕΒΑ».

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την
εισήγηση της  Προέδρου,  και ύστερα από διαλογική συζήτηση. 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί  αρνητικά  ως  προς  την  εγκατάσταση  της  ΜΕΑ-ΜΕΒΑ  στην
Κοινότητα Αγίου Αντωνίου και π  ροτείνει:  

 α)  την εγκατάσταση της μονάδας ΜΕΑ-ΜΕΒΑ σε άλλο σημείο εκτός των
ορίων της κοινότητάς μας, όπου θα υπάρχει μεγαλύτερη και ασφαλής απόσταση από
τους οικισμούς. 

 β)  την   αποδοχή  και  τήρηση  των   επισημάνσεων  και  προϋποθέσεων  που
αναφέρονται στην εισήγηση του  Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολ.Προστασίας του
Δήμου  Θέρμης  καθώς  και  στο  υπόμνημα   υπόμνημα  για  τη  ΜΠΕ του  Γραφείου
Δημάρχου,  στη  Μελέτη Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  αναφερόμενου
έργου.

γ)  τη  δημιουργία  επιτροπής  από  κατοίκους  της  κοινότητας    για  την
εκπροσώπησης τους σε όποιες ενέργειες απαιτηθούν σχετικά με το θέμα  , καθώς και
λήψη αποφάσεων από τους φορείς της κοινότητας  για την ενίσχυση της βούλησης
της  τοπικής  κοινωνίας(Διοίκησης  και  κατοίκων),  ώστε  να   αποτραπεί  η
εγκατάστασης της ΜΕΑ-ΜΕΒΑ. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2019.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                                   Η Πρόεδρος του Τ.Σ.

  
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ


