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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4ο/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Δέλτα

Στην Σίνδο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Σίνδου, 
σήμερα την 25η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 συνεδρίασε η 
επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Δέλτα, κατόπιν της 39222/17-11-2014 
έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα 
(Ν.3463/2006) καθώς και των άρθρων 73,74,75 του Ν.3852/2010. 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ(8) ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ   
1) ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ   
2) ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  
3) ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ                                  
4) ΜΠΕΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ                                               
5) ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
6) ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
7) ΝΙΚΟΛΤΖΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
8) ΚΑΜΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημοτικού 
υπαλλήλου Ναλμπάντη Δημήτριου, για την τήρηση των πρακτικών.
                  
ΘΕΜΑ «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ) του έργου  ΄΄Μονάδα Επεξεργασίας 
Α.Ε.Κ.Κ.΄΄, της εταιρείας ΄΄Γεωργιάδης Ι. και Σία Ε.Π.Ε.΄΄ με διακριτικό 
τίτλο ΄΄ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ Ε.Π.Ε.΄΄, στο υπ. αρίθμ.  371 
αγροτεμάχιο, του αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών, της 
Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα»
      Σχετικά με το πέμπτο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε πως αφορά 
την υπ΄αριθμ. 39236/18-11-2014 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, 
Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Δέλτα σχετικά με την 
γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων ΜΠΕ) του έργου  ΄΄Μονάδα Επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ.΄΄, της εταιρείας 
΄΄Γεωργιάδης Ι. και Σία Ε.Π.Ε.΄΄ με διακριτικό τίτλο ΄΄ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ 
Ε.Π.Ε.΄΄, στο υπ. αρίθμ.  371 αγροτεμάχιο, του αγροκτήματος της Δημοτικής 
Κοινότητας Διαβατών, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα. 
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   Σύμφωνα με την εισήγηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καθώς και το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα καλούνται βάση του Ν.4014/2011 άρθρο 19 και της 
ΚΥΑ 1649/15.01.2014 να καταθέσουν γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του παραπάνω έργου. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην 
εισήγηση πως : 
Η παραπάνω δραστηριότητα έχει έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών, στην 
περιοχή Υψώματα, σε ενοικιαζόμενο  αγροτεμάχιο με αριθ.371, περιοχή η οποία είναι 
ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντικά από την λειτουργία μεγάλων οχλουσών 
βιομηχανιών. 
Το έργο  ανήκει στην κατηγορία Α2 ομάδα 9η  με α/α 225 όπως κατατάσσεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/2011 άρθρο 19 .
Στην γνωμοδότηση της, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καθώς και το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις γνώμες των άλλων 
θεσμικών οργάνων του Δήμου, στους οποίους έχει διανεμηθεί το υπ΄αριθμ. 
431421/30.10.2014  έγγραφο της Περιφέρειας Κ.Μ. Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
(ανακοίνωση για δημοσιοποίηση φακέλου Μ.Π.Ε) και να σταλεί στην Περιφέρεια 
μέχρι τις 11.12.2014.
Η υπηρεσία περιβάλλοντος επισημαίνει τα ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και είναι τα παρακάτω:
• Οι χώροι απόθεσης των ΑΕΚΚ δεν  είναι ασφαλτοστρωμένοι 
/τσιμεντοστρωμένοι και ούτε στεγασμένοι (σκέπαστρο) για την μείωση της 
παραγωγής αιωρούμενων σωματιδίων. Η εγκατάσταση δεν υδροδοτείται ούτε από το 
δίκτυο ύδρευσης ούτε από ιδιωτική γεώτρηση, η απαίτηση για νερό όμως, από την 
περιγραφή των δραστηριοτήτων, είναι μεγάλη. Η κατάβρεξη πρέπει να είναι συνεχής 
τόσο στο χώρο δραστηριοτήτων όσο και στο χωματόδρομο που καθημερινά θα 
δέχεται περίπου 50 φορτηγά 16τόννων, με σκοπό τον περιορισμό της σκόνης που θα 
προκαλείται από την παραγωγική δραστηριότητα και από την κίνηση των οχημάτων 
στους χωματόδρομους και το γήπεδο.
• Η περίφραξη να προβλεφθεί ώστε να είναι σταθερή και κατά μήκος της να 
γίνει δενδροφύτευση με ταχυαυξή φυτά, σκοπός η οπτική απομόνωση, η ελάττωση 
του θορύβου και η συγκράτηση μέρους της παραγόμενης σκόνης.
• Η περιοχή των Διαβατών είναι ήδη επιβαρυμένη από  αιωρούμενα 
σωματίδια(PM10) όπως καταγράφεται από το σταθμό μέτρησης αέριας ρύπανσης του 
Δήμου μας. Το 2013 είχαμε 61 υπερβάσεις του ορίου και το 2014 μέχρι σήμερα 41 
(επισυνάπτονται οι μετρήσεις). Η υπέρβαση του ορίου των παραγομένων 
αιωρούμενων σωματιδίων δεν αναφέρεται από ποιόν θα ελέγχεται και τι μέτρα θα 
λαμβάνονται κατά την υπέρβαση.
• Να περιγραφεί αναλυτικά και να προσδιοριστεί στη ΜΠΕ πως  θα 
λειτουργήσουν τα σακκόφιλτρα στις αεροδιαφυγές κάθε μηχανήματος έργου  και του 
τριβείου και πως το σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου για την προστασία του 
εδάφους  και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
Τέλος στην εισήγηση επισημαίνεται ότι το γήπεδο της εν λόγω δραστηριότητας, όπως 
είναι σήμερα, διαμορφώθηκε  από επιχώσεις με μπαζοαπορρίμματα και υγιή χώματα 
την περίοδο 2000-2003(βλέπε επισυναπτόμενες φωτογραφίες) και η διοίκηση του 
τότε Δήμου Εχεδώρου είχε καταγγείλει το γεγονός στις αρμόδιες υπηρεσίες(Έγγραφα 
με αριθ. πρωτ. ΔΤΥΠ 1600/9913-21.11.200,6021/2002). Την υπόθεση είχε επιληφθεί 
η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης που είχε και την 
αρμοδιότητα από το νόμο.
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   Η ΜΠΕ αναφέρεται στο γεγονός της επίχωσης  γενικά, χωρίς να επισημαίνει 
κινδύνους και μέτρα μια και οι φόρτοι τόσο των οχημάτων όσο και των ΑΕΚΚ είναι 
μεγάλοι.
   Στον πόδα του αγροτεμαχίου 371 και δίπλα στο ρέμα τα αγροτεμάχια με αριθμό 
372,374 είναι δημοτικά, όπως βεβαιώνει η τεχνική υπηρεσία και φαίνεται στην 
επισυναπτόμενη φωτογραφία του ανάγλυφου της περιοχής.
   Ο κος Κουρόγλου Τριαντάφυλλος παίρνοντας τον λόγο τόνισε πως είναι 
επιφυλακτικός σε κάθε είδους τέτοια δραστηριότητα που επιβαρύνει την ήδη 
βεβαρυμμένη κατάσταση του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχή και αμφιβάλλει 
για το αν οι υποδείξεις της Επιτροπής για αναμόρφωση της Περιβαλλοντικής 
Μελέτης ληφθούν επι της ουσίας υπόψη από την επιχείρηση. 
       Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο της επιτροπής  να αποφασίσει 
σχετικά.
   Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση 
του προέδρου, εξέτασε με κάθε λεπτομέρεια τα επισυναπτόμενα στην εισήγηση της 
Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα, σχετικά έγγραφα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΕΠΤΑ ΥΠΕΡ-ΕΝΑ ΚΑΤΑ)
   Γνωμοδοτεί αναφορικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του 
έργου  ΄΄Μονάδα Επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ.΄΄, της εταιρείας ΄΄Γεωργιάδης Ι. και Σία 
Ε.Π.Ε.΄΄ με διακριτικό τίτλο ΄΄ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ Ε.Π.Ε.΄΄, στο υπ. αρίθμ. 
371 αγροτεμάχιο, του αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών, της 
Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα, ως εξής:     
   Να γίνει ενσωμάτωση στην συγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), όλων των υποδείξεων που περιλαμβάνει η εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Δέλτα, 
καθώς και όποιων άλλων υποδείξεων και παρατηρήσεων τυχόν προκύψουν μέσα από 
την διαδικασία διαβούλευσης, πριν από την τελική έγκριση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ) του έργου, από τους 
αρμόδιους φορείς. Σκοπός η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και 
υποβάθμισης που η συγκεκριμένη περιοχή έχει υποστεί εδώ και χρόνια.  

Ο κος Κουρόγλου Τριαντάφυλλος ψήφισε κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
της συγκεκριμένης επιχείρησης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2014
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                            ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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