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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της αριθ. 02/2020
συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης

αριθ. απόφασης 02/2020                                                    

Περίληψη

«Γνωμοδότηση  για  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  της  εταιρείας  παραγωγής
ασφαλτομίγματος  με  την  επωνυμία  ΄΄ΚΥΚΛΟΣ  ΔΟΜΙΚΗ  ΑΤΕΒΕ΄΄  η  οποία  είναι
εγκατεστημένη στο υπ΄ αρίθ. 731 ιδιόκτητο αγροτεμάχιο της Κοινότητας Ταγαράδων.».        

                                                         

   Στην αίθουσα συνεδριάσεων της  Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης,  σήμερα 07
Φεβρουαρίου  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  18:30,  συνήλθε  το  Συμβούλιο  της  Κοινότητας
Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση,  ύστερα από την υπ’  αριθ.
4504/07ης  02.2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε
σύμβουλο και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Κοινότητας σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 88 του  Ν. 4855/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης
στο παρακάτω θέμα.  Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι  υπάρχει
νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ       1.  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
2.   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ       2.   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΠΗ
3.   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ      
4.   ΟΛΓΑ ΕΥΤΑΞΙΑ
5.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ                                                    

                                   
 O πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου

της  Κοινότητας  Ταγαράδων  και  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «
γνωμοδότηση  του  Κοινοτικού  Συμβουλίου  στα  πλαίσια  της  διαδικασίας  περιβαλλοντικής
αδειοδότησης της δραστηριότητας μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας με την
επωνυμία  ΚΥΚΛΟΣ  ΔΟΜΙΚΗ  ΑΤΕΒΕ  η  οποία  είναι  εγκατεστημένη  στο  υπ΄  αρίθ.  731
αγροτεμάχιο της Κοινότητας Ταγαράδων» και αφού έλαβε υπόψη:

 Το  άρθρο  84  του  ν.  4555/2018  περί  αρμοδιοτήτων  των  Συμβουλίων  των  Δημοτικών
Κοινοτήτων.

 Το έγγραφο Α.Π.Μ..Ε.:823273/31.12.2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «
αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου Μ.Π.Ε» για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
της δραστηριότητας της εταιρείας με την επωνυμία ΚΥΚΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε  η οποία



είναι  εγκατεστημένη  στο  υπ  αριθ.731  ιδιόκτητο  αγροτεμάχιο  της  κοινότητας  Ταγαράδων,
υποστήριξε τα παρακάτω:

 Η εν λόγω μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος  λειτουργεί  από το 2003 στο υπ αριθ.  731
ιδιόκτητο αγροτεμάχιο  εκτάσεως 5700 τ.μ και μέχρι   στιγμής έχει  αλλάξει  τρεις  φορές το
ιδιοκτησιακό της καθεστώς. Σημερινός ιδιοκτήτης είναι η εταιρεία με την επωνυμία ΚΥΚΛΟΣ
ΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

 Σύμφωνα  με  παλιότερες  (2011)  διαπιστώσεις  του  ιδιοκτήτη  του  παρακείμενου  730
αγροτεμαχίου από τη μέχρι  τότε  δραστηριότητα της μονάδας  καθώς και των δύο άλλων
μονάδων  της  περιοχής  (ΔΡΟΜΩΝ  Α.Κ.Τ.Ε,   μονάδα  παραγωγής  ασφαλτομίγματος  και
ΛΑΤΟΜΕΙΑ  ΤΑΓΑΡΆΔΩΝ),  το  αγροτεμάχιό  του  κατέστη  ακατάλληλο  για  γεωργική
καλλιέργεια ( παραγωγή σίτου) λόγω της εκπεμπόμενης σκόνης, καπναερίων  και  ακαθάρτων
υδάτων τα οποία επικάθονται επί της επιφάνειας του εδάφους, διεισδύουν στο υπέδαφος, το
μολύνουν (ανιχνεύθηκαν σε υψηλή περιεκτικότητα μέταλλα όπως  μόλυβδος (Pd), κάδμιο (Cd),
χρώμιο (Cr) και νικέλιο (Ni), με αποτέλεσμα την παραγωγική του απαξίωση. 
Επισυνάπτεται  τεχνική  έκθεση  πραγματογνωμοσύνης  του  2011  της   ERGO  PLANNING-
Σύμβουλοι οργάνωσης  προγραμματισμού και ανάπτυξης.

 Η σημερινή κατάσταση του εν λόγω αγροτεμαχίου είναι η εξής:
            1. Παραμένει ακαλλιέργητο
           2. Ρέουν ακάθαρτα ύδατα
           3. Δεν υπάρχει σημερινή εδαφολογική ανάλυση για να δούμε τη περιεκτικότητα των επικίνδυνων

μετάλλων  που  ανιχνεύθηκαν  το  2011.  Πιθανόν  η  κατάσταση  να  έχει  επιδεινωθεί  από  τη
μακροχρόνια λειτουργία των εν λόγω μονάδων.
Πρότεινε:

τη διερεύνηση του βαθμού μόλυνσης του εδάφους του υπ αριθ. 730 αγροτεμαχίου καθώς και της
ευρύτερης  περιοχής  από  τη  μακροχρόνια  δραστηριότητα  των  τριών  προαναφερθέντων
επιχειρήσεων  και εν συνεχεία τη προώθηση ή μη του φακέλου περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της δραστηριότητας της εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε». 

           Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

    Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη την εισήγηση του προέδρου

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

τη διερεύνηση του βαθμού μόλυνσης του εδάφους του υπ αριθ. 730 αγροτεμαχίου καθώς και της
ευρύτερης    περιοχής  από  τη  μακροχρόνια  δραστηριότητα  των  τριών  προαναφερθέντων
επιχειρήσεων  και εν συνεχεία τη προώθηση ή μη του φακέλου περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της  δραστηριότητας  της  εταιρείας  «ΚΥΚΛΟΣ  ΔΟΜΙΚΗ  Α.Τ.Ε.Β.Ε»  η  οποία  είναι
εγκατεστημένη στο υπ αριθ.  731 αγροτεμάχιο της Κοινότητας  Ταγαράδων, σύμφωνα με τη
παραπάνω εισήγηση του προέδρου. 
     
     Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση.  

  
  Στο  Συμβούλιο  παραβρέθηκε  και  ο  υπάλληλος  Μητακίδης  Ηρακλής  για  την  τήρηση  των
πρακτικών.



                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

        ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

               
                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ
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