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 Θεσσαλονίκη, 03 Αυγούστου 2020      
 Α.Π. Μ.Ε.: 410940 (236) 

 
ΕΠΕΙΓΟΝ  - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
ΠΡΟΣ: 
1. Εφηµερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
    (αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 

2. ∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.  
    Θεσσαλονίκης 
    E-mail: danapt@pkm.gov.gr 
3. ∆ήµο Θέρµης  
   (διαβίβαση µε ηλεκτρονικό      
   ταχυδροµείο & υποχρεωτική αποστολή  
   απαντητικού µηνύµατος)  
α. ∆ηµοτικό/ά Συµβούλιο/α 
β. Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής  
γ. Συµβούλια Τοπικής ή ∆ηµοτικής     
    Κοινότητας  
δ. ∆ηµοτική/ές Επιτροπή/ές     
    ∆ιαβούλευσης 
    ΚΟΙΝ.:  
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακ. -     
    Θράκης 
    ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρ.  
    Σχεδιασµού Κ.Μ.  
    (υπόψη κ. Α. Καρπουζά – Α. Μουτσέλη) 
    (ηλεκτρονική υποβολή)  

2. ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  
    Αποχέτευσης Θέρµης 
    (υπόψη κ. Κων. Γεωργακούδη) 
    Τηλ.: 2310 - 460538 / 2310 - 460541 
    E-mail: deyak@thermi.gov.gr 
               k.georgakoudis@thermi.gov.gr                
3. ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ - ΣΟΦΙΑ  
    Περιβαλλοντικός Μελετητής 
    E-mail: amouskeftara@teemail.gr               

 
ΘΕΜΑ: «Αποστολή ανακοίνωσης για δηµοσίευση φακέλου Μ.Π.Ε.»   
Σχετ: 

1. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α’) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων ……… και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.  

2. Ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α’) Εκσυγχρονισµός περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ….. 
και λοιπές διατάξεις. 

3. Η ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’) Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του 
ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ……… καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτοµέρειας. 

4. Το µε αρ. πρωτ.: 4064/30-07-2020 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης/∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχεδιασµού Κ.Μ..  

 
 Σας αποστέλλουµε συνηµµένα ταυτάριθµη ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης που αφορά τη διαβίβαση φακέλου µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) της υφιστάµενης δραστηριότητας ‘’Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) 



οικισµού Σχολαρίου ∆Ε Μίκρας ∆ήµου Θέρµης ΠΕ Θεσσαλονίκης’’ (ΠΕΤ: 2006322925). 
Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2, 4η οµάδα µε α/α 19 και υποβλήθηκε µέσω της 
πλατφόρµας του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου µε το ανωτέρω (4) σχετικό µε 
σκοπό την ενηµέρωση του κοινού. Παρακαλούµε για τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης στην 
επόµενη έκδοση της εφηµερίδας σας. 
   Ο ∆ήµαρχoς, στον οποίο αποστέλλεται το έγγραφο αυτό, παρακαλείται να γνωστοποιήσει 
το περιεχόµενό του µε κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειµένου να ενηµερώσει τους πολίτες 
(κοινό, ενδιαφερόµενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (∆ηµοτικό/ά Συµβούλιο/α, 
∆ηµοτική/ές Επιτροπή/ές ∆ιαβούλευσης, Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, Συµβούλια ∆ηµοτικής 
ή Τοπικής Κοινότητας). Επίσης, καλείται να διαβιβάσει εγκαίρως για την τήρηση της 
αποκλειστικής προθεσµίας που προβλέπεται στον Ν. 4685/2020 (2ο σχετ.) στη Μητροπολιτική 
Επιτροπή και τη ∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης τις απόψεις του 
ενδιαφερόµενου κοινού και τις γνωµοδοτήσεις των προαναφερθέντων φορέων 
εκπροσώπησής του. Το σχετικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι 
αναρτηµένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://eprm.ypen.gr). 
   Η ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Οι 
δηµοσιεύσεις πρέπει να γίνονται µε γραµµατοσειρά επτά (7) στιγµάτων και µε διάστιχο 8,5 
στιγµών, σύµφωνα µε την ΥΑ 82452/2008 (ΦΕΚ 2441 Β’) περί καθορισµού της τιµής των 
καταχωρούµενων στον τύπο υπηρεσιακών δηµοσιευµάτων του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆..  

Η ∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης παρακαλείται να προβεί σε σχετική 
εισήγηση δια του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. εντός της αποκλειστικής προθεσµίας  
που αναφέρεται στη συνηµµένη ανακοίνωση.  
    Ο φορέας υλοποίησης, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη 
των εξόδων δηµοσίευσης (άρθρο 5, παρ. 5, περ. α της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ), σε 
επικοινωνία µε την εφηµερίδα καταχώρησης της δηµοσίευσης. 

Ο υπεύθυνος της εφηµερίδας παρακαλείται να µας αποστείλει ηλεκτρονικά το φύλλο της 
εφηµερίδας µε τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης.   

 
 
 
 
 Μ.Ε.Π. 

              Η  Αναπλ. Προϊσταµένη του Αυτοτελούς              
                   Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων 

     
 
 
 
                                                                                           Ελένη Αντωνιάδου 

 
 
 
 
Συνηµµένα: 
Ανακοίνωση 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 
          Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασµό µε το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α’) και τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α’) ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενηµερωθεί και το 
ενδιαφερόµενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α ∆ηµοτικό/ά Συµβούλιο/α, 
την/τις ∆ηµοτική/ές Επιτροπή/ές ∆ιαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συµβούλια 
∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύµφωνα 
µε το έντυπο υπό στοιχεία ∆11 (περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Α της προαναφερόµενης ΚΥΑ και 
είναι αναρτηµένο στον σύνδεσµο www.pkm.gov.gr/Για τον πολίτη-∆ικαιολογητικά Υπηρεσιών-
Περιφερειακό Συµβούλιο και Μητροπολιτική Επιτροπή), επί του περιεχοµένου του φακέλου της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκε µέσω της πλατφόρµας του Ηλεκτρονικού 
Περιβαλλοντικού Μητρώου µε το µε αρ. πρωτ.: 4064/30-07-2020 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
& Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά την 
υφιστάµενη δραστηριότητα ‘’Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) οικισµού Σχολαρίου ∆Ε 
Μίκρας ∆ήµου Θέρµης ΠΕ Θεσσαλονίκης’’ (ΠΕΤ: 2006322925). Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία 
Α2, οµάδα 4

η
 µε α/α 19. 

� Φορέας υλοποίησης του έργου: «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΘΕΡΜΗΣ» 

� Συλλογή γνωµοδοτήσεων από τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς και υπηρεσίες και των 
απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης: από 04-08-2020 έως 02-09-
2020 (αποκλειστική προθεσµία βάσει του άρθρ. 2, παρ. 3δ, του Ν. 4685/2020). 

� Αρµόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (∆/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ.- Τηλ.: 2313 – 309 357). 

� Αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών 
περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων 
των πολιτών και φορέων είναι η ∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης (26

ης
 

Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-325 552) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
   Το σχετικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτηµένο στο Ηλεκτρονικό 
Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://eprm.ypen.gr). 
    Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www. 
pkm.gov.gr/Ενηµέρωση-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων-∆ηµοσιοποιήσεις Μητροπολιτικής 
Επιτροπής). 
   Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
την 04-08-2020. 
   Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον 
παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, περ. α, της ΚΥΑ αριθ. 
Οικ.:1649/45 (ΦΕΚ Β’ 45).  
 
        

                O Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής  
                      Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης   
 
        
                        
                                                                                             Θεόδωρος Μητράκας 
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