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ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                     ΘΕΜΑ 13ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία «ξενοδοχείου κλασικού τύπου 3* 

δυναµικότητας 132 κλινών ιδιοκτησίας κ. Τσοπένη Ευάγγελου» στην εκτός σχεδίου περιοχή Άνω 

Σταυρού, της Τ.Κ. Άνω Σταυρού, της ∆.Ε. Ρεντίνας, ∆ήµου Βόλβης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 13
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία «ξενοδοχείου κλασικού τύπου 3* 

δυναµικότητας 132 κλινών ιδιοκτησίας κ. Τσοπένη Ευάγγελου» στην εκτός σχεδίου περιοχή Άνω 

Σταυρού, της Τ.Κ. Άνω Σταυρού, της ∆.Ε. Ρεντίνας, ∆ήµου Βόλβης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1140/17-07-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Ευαγ. Παπαδόπουλο, υπάλληλο του 

Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 
αρ. πρωτ.: 223553 (5392)/17-07-2020 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης και αναφέρθηκε στη λειτουργία της 
δραστηριότητας. Ακολούθησε ερώτηση της κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής, τακτικού µέλους, στην οποία 

απάντησε ο κ. Παπαδόπουλος.  
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά µε την προϋπόθεση της τήρησης 
των όρων που θέτει η υπηρεσία. Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, και ο κ. Γκανούλης 
Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν το θέµα. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό 

µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό και αιτιολόγησε την ψήφο του. Τα λοιπά µέλη του Σώµατος 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. 
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δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  

 Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 ------------------ -----------------          -------------- 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 223553 (5392)/17-07-2020 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 1140/17-07-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-

ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την 

µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο 

νοµιµότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 

Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 

6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), τη µε α.π.: οικ.852/13-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: Ω0ΜΣ7ΛΛ-Γ4Θ), και την µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: 

ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και 
οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’,  γνωµοδοτεί επί του 

φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                                              Γνωµοδοτεί  οµόφωνα  

                                           (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος τοποθετήθηκε µε λευκό) 

                                                                                                             

Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία «ξενοδοχείου κλασικού τύπου 3* 
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δυναµικότητας 132 κλινών ιδιοκτησίας κ. Τσοπένη Ευάγγελου» στην εκτός σχεδίου περιοχή Άνω 

Σταυρού, της Τ.Κ. Άνω Σταυρού, της ∆.Ε. Ρεντίνας, ∆ήµου Βόλβης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις που παρατίθενται στην εισήγηση που ακολουθεί. 
 

Είδος & Περιγραφή έργου 

Ο ιδιοκτήτης του αγροτεµαχίου µε τα στοιχεία Ε (Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ,Η,Θ,Α) = 6.950.00 m
2
, κ. Τσοπένης Ευάγγελος, 

το 2009 έλαβε την υπ΄ αρ. 30/2969/14-8-2009 Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την 

κατασκευή Ξενοδοχειακού Συγκροτήµατος Κλασικού Τύπου Τριών Αστέρων (3*), συνολικής δυναµικότητας 
88 κλινών (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης/ ∆ιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος/ Τµήµα 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης). Ωστόσο, µέχρι σήµερα, δεν πραγµατοποιήθηκε ουδεµία εργασία σχετικά µε 
την κατασκευή και λειτουργία της ξενοδοχειακής µονάδας. 

Το προτεινόµενο ξενοδοχείο δυναµικότητας 132 κλινών, θα κατασκευαστεί σε γεωτεµάχιο µε στοιχεία "Α, Β, 

Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Θ, Α" και συνολικό εµβαδόν 6.950,00 m
2
, ιδιοκτησίας του κου Τσοπένη Ευάγγελου και 

βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του Σταυρού Θεσσαλονίκης, της ∆ηµοτικής Ενότητας Ρεντίνας του 

∆ήµου Βόλβης, σύµφωνα µε το τοπογραφικό.  

Η ξενοδοχειακή µονάδα Κλασικού Τύπου 3* Αστέρων και ∆υναµικότητας 132 Κλινών συνοπτικά θα 

περιλαµβάνει:  

Το Κτίριο 1 όπου θα στεγάζονται η ρεσεψιόν, οι βοηθητικές υπηρεσίες του ξενοδοχείου, η αίθουσα γευµάτων, 

το µπαρ µε την κουζίνα και οκτώ διαµερίσµατα 1
ου

 ορόφου.  

Το Κτίριο 2, 3 & 4 όπου θα στεγάζονται οι βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι, το play-room και τα δωµάτια 

φιλοξενίας του ξενοδοχείου.  

Την Κολυµβητική δεξαµενή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου µε διαµόρφωση χώρου 

τραπεζοκαθισµάτων.  

Τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων της ξενοδοχειακής µονάδας, δυναµικότητας 39,60 m
3
/d & Ισοδύναµου 

Πληθυσµού 198.  

Τη ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου µε παιδική χαρά, διαδρόµους πρόσβασης και δηµιουργία θέσεων 

στάθµευσης.  
 

Συνολικές εκροές επεξεργασµένων λυµάτων Ξενοδοχείου για επαναχρησιµοποίηση:  
� Ηµερήσια ποσότητα επεξεργασµένων εκροών = 25,00 µ3/ηµέρα  

� Ετήσια ποσότητα επεξεργασµένων εκροών = 8.375,00 µ3/έτος 

Η προτεινόµενη χρήση του ανωτέρω επεξεργασµένου λύµατος είναι:  

Αστική & Περιαστική Χρήση (Ελεύθερος χώρος ξενοδοχειακής εγκατάστασης) για  

- Πότισµα συγκεντρωµένων εκτάσεων πρασίνου (χλοοτάπητας)  
- Πότισµα καλλωπιστικών φυτών, δέντρων και θάµνων  

- Υδροδότηση διακοσµητικού Σιντριβανιού  

- Καθαριότητα εξωτερικών χώρων της ξενοδοχειακής µονάδας  
- Ανάγκες Πυρόσβεσης  

Το περισσευούµενο επεξεργασµένο αστικό λύµα, 2.175 m
3
 /έτος θα συλλέγεται µε Βυτιοφόρο όχηµα µε 

ευθύνη της ∆.Ε.Υ.Α.Β. από την ∆εξαµενή αποθήκευσης της προτεινόµενης Ξενοδοχειακής Μονάδας, για 

επαναχρησιµοποίηση σύµφωνα µε τους όρους και τους περιορισµούς της απόφασης 14116/11 (ΦΕΚ 354/Β/8-

3-2011), για αστική και περιαστική χρήση. 

Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης  

Εκτός Προστατευόµενης περιοχής “Natura 2000”, περιοχές SCI (Sites of Community Importance) µε 
ονοµασία “Στενά Ρεντίνας – Ευρύτερη περιοχής” και Κωδικό “GR1220003” και σε απόσταση περίπου 220µ 

µέτρα.  

Εκτός της προστατευόµενης Περιοχής Ramsar “Εθνικό Πάρκο Κορώνειας - Βόλβης” του «Υγροτοπικού 

συστήµατος των λιµνών Κορώνειας - Βόλβης» και ειδικότερα σε απόσταση περίπου 300 µέτρων από την Γ' 

Ζώνη προστασίας του Εθνικού Πάρκου (Κ.Υ.Α. 6919 - ΦΕΚ 248/∆/5-3-2004) «Χαρακτηρισµός των λιµναίων, 

χερσαίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήµατος των λιµνών Βόλβης - Κορώνειας και 
Μακεδονικών Τεµπών».  

Εκτός Προστατευόµενης περιοχής “Natura 2000”, περιοχές SPA (Special Protection Areas), ή αλλιώς «Ζώνες 
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Ειδικής Προστασίας» µε ονοµασία “Λίµνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας – Ευρύτερη περιοχή” και 
Κωδικό “GR1220009”, και σε απόσταση περίπου 600 µέτρα.  

Εκτός του Καταφύγιου Άγριας Ζωής µε την Ονοµασία «Μαδύτου, Απολλωνίας, Λίµνης Βόλβης, Εκβολές 
Ρήχειου Ποταµού ∆ήµων Απολλωνίας, Αγ. Γεωργίου και Ρεντίνας» (ΦΕΚ 810/Β/27-06-01 Τροποποίηση) µε 
Κωδικό “K735” και σε απόσταση περίπου 300 µέτρα.  

 

Η έκτασή του είναι µη δασική και δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας (Υπ’ αριθµ. πρωτ. 
2417/9-9-2008 έγγραφο του ∆ασαρχείου Σταυρού µε το οποίο βεβαιώνεται ότι η έκταση του θέµατος, εµβαδού 

περίπου 7.000,60 τ.µ., είναι µη δασική - θεώρηση τοπογραφικού διαγράµµατος κλ. 1:500 από το ∆ασάρχη στις 
9-9-2008).  

 

Σε πολεοδοµικό επίπεδο για την ∆ηµοτική Ενότητα Ρεντίνας εκπονείται Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Α.Π) το οποίο βρίσκεται στο Β2 στάδιο. Σύµφωνα µε τις προτάσεις του 

παραπάνω Σχεδίου η περιοχή του έργου του θέµατος εµπίπτει σε προτεινόµενη περιοχή επέκτασης του 

οικισµού Σταυρού µε προβλεπόµενη χρήση «γενικής κατοικίας µε περιορισµούς» στην οποία µεταξύ άλλων 

επιτρέπεται και η χρήση ξενοδοχείων - ξενώνων.  

 

Άδειες –Έγγραφα -Συµφωνητικά 

Για τον συγκεκριµένο χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί η δραστηριότητα του θέµατος έχει εκδοθεί στο 

παρελθόν η κάτωθι άδεια:  

� H µονάδα θα υδροδοτείται από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης (Υπ’ αριθµ. πρωτ. 358/21-1-2009 

έγγραφο του πρώην ∆ήµου Ρεντίνας µε το οποίο βεβαιώνεται ότι η προτεινόµενη ξενοδοχειακή 

µονάδα θα υδροδοτείται από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης).  
� η υπ΄ αριθµόν Πρωτ. 4974/29-11-2019 Βεβαίωση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης του ∆ήµου Βόλβης (∆.Ε.Υ.Α.Β), στην οποία αναφέρεται ότι το περισσευούµενο 

επεξεργασµένο αστικό λύµα θα επαναχρησιµοποιηθεί για τις ανωτέρω ανάγκες Αστικής και 
Περιαστικής Χρήσης του ∆ήµου. 

� Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 3944 (27/11/2018) βεβαίωση του Προέδρου της Αρµόδιας Υπηρεσίας 
∆.Ε.Υ.Α.Β., ότι οι εργασίες αποπεράτωσης της εγκατάστασης και της λειτουργίας του δικτύου 

αποχέτευσης που υλοποιείται στον ∆ήµο Βόλβης και ειδικότερα στην περιοχή «Λιβάδια» στην εκτός 
σχεδίου περιοχή του Σταυρού Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται το αγροτεµάχιο του κ. Τσοπένη 

Ευάγγελου, αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί το 2021.  

� Σύµφωνα µε την Α∆Α: ΩΠΜΞΩ9Ω-ΓΟΡ αναρτητέα στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ από το πρακτικό της αριθ. 

15/2018 συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ (Αριθ. Αποφ. 

228/2018) περί «Έγκρισης εισόδου-εξόδου οχηµάτων από αγροτεµάχιο της Τοπικής Κοινότητας Άνω 

Σταυρού της ∆.Ε. Ρεντίνας ∆ήµου Βόλβης, για ανέγερση ξενοδοχειακής µονάδας», και λαµβάνοντας 
υπόψη όλη την κείµενη νοµοθεσία, η αρµόδια υπηρεσία Γνωµοδότησε:  
θετικά για την έγκριση δηµιουργίας εισόδου - εξόδου οχηµάτων από το αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας 
Τσοπένη Ευάγγελου και έκτασης 6.950,00 τµ. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Άνω Σταυρού 

της ∆.Ε. Ρεντίνας ∆ήµου Βόλβης, το οποίο έχει πρόσωπο σε αγροτική οδό (όπως φαίνεται στο 

επισυναπτόµενο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα της Πολιτικού Μηχανικού Σµυρλή Νικολέτας) µε  
προϋποθέσεις. 

 

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

Ενδεικτικά τα οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω έργου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι τα εξής:  
� Αναβάθµιση της ποιότητας των κατοίκων των οικισµών της περιοχής.  

� Προβολή της περιοχής του Σταυρού και των αξιόλογων και µεγάλων τουριστικών καταλυµάτων σε 
διεθνές επίπεδο,  

� Προβολή του τουριστικού προφίλ του ∆ήµου Βόλβης µε την κατασκευή ενός σύγχρονου 

ξενοδοχειακού καταλύµατος µε ταυτόχρονη αναβάθµιση των τουριστικών υποδοµών της περιοχής.  

� Προσέλκυση µεγαλύτερου αριθµού επισκεπτών – τουριστών στην περιοχή που ήδη προβάλλεται ο 

τουριστικός χαρακτήρας της,  

� ∆υνατότητα προσφοράς εναλλακτικών µορφών τουρισµού  

� Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτά µια επιπλέον σηµαντική τουριστική υποδοµή, 

δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα να διαφηµίσει την γραφικότητα των τοπίων της, των όµορφων 

ακτών της και των υποδοµών της.  
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Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρµόδια υπηρεσία µέσα στην 

οριζόµενη από το νόµο προθεσµία. Η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόµενο της ΜΠΕ που της 
απεστάλη. 

Συνεπώς, η υπηρεσία συµφωνεί µε όσα αναφέρονται στην ΜΠΕ και γνωµοδοτεί θετικά για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του έργου του θέµατος µε τις εξής προϋποθέσεις: 
 

� Να επικαιροποιηθεί, πριν την έκδοση ΑΕΠΟ, η βεβαίωση υδροδότησης της ξενοδοχειακής µονάδας 
διότι η υφιστάµενη χρονολογείται από το 2009.  

� Να εφαρµόζεται η επαναχρησιµοποίηση των νερών τις πισίνας και συγκεκριµένα πριν την εκκένωσης 
της µε την λήξη της περιόδου, το νερό να µένει αχλωρίωτο για 24 ώρες (χωρίς να χρησιµοποιείται από 

τους λουόµενους και κατόπιν να χρησιµοποιείται για άρδευση ή απόρριψη στο αποχετευτικό δίκτυο. 

(σύµφωνα µε την εγκύκλιο ∆ΥΓ2/99932/06 του Υπουργείου Υγείας «τα νερά κολύµβησης των 

κολυµβητικών δεξαµενών, δεδοµένου ότι χαρακτηρίζονται από µικρό οργανικό φορτίο σε σχέση µε 
εκείνο των αστικών λυµάτων (<30mg BOD5/Lt) δεν χρειάζεται να υποβληθούν στην προβλεπόµενη 

διαδικασία από την E1B/221/65 Υ∆…..» (επεξεργασίας ή έγκρισης διάθεσης). 
� Να εφοδιαστεί η συγκεκριµένη ξενοδοχειακή µονάδα µε την έγκριση επαναχρησιµοποίησης υγρών 

αποβλήτων από την ∆/νση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μ-Θ. 

� Να συνδεθεί η ξενοδοχειακή µονάδα µε το δίκτυο αποχέτευσης σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 
3944 (27/11/2018) βεβαίωση του Προέδρου της Αρµόδιας Υπηρεσίας ∆.Ε.Υ.Α.Β µέχρι το 2021 ή 

όποτε ολοκληρωθεί το δίκτυο αποχέτευσης. Σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν ολοκληρωθούν οι 
εργασίες του δικτύου αποχέτευσης, να γίνει η σύνδεση της ξενοδοχειακής µονάδας µε την 

εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού όπως περιγράφεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων.   

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 
2. Γούλα Όλγα-Χριστίνα 

3. ∆ωρής Σωκράτης 
4. Κίκης Αθανάσιος 
5. Πάλλας Κωνσταντίνος 
6. Τζόλλας Νικόλαος 
7. Γκανούλης Φίλιππος 
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος 
10. Παπαστεργίου Χρήστος 
11. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
12. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

13. Μήττας Χρήστος 
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