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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  στα πλαίσια 
της διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης της δραστηριότητας 
«Μονάδα παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος» της εταιρίας «FER TRADE 
IKE», στη Δ.Κ. Κασσανδρείας, Δ.Ε. 
Κασσάνδρας, Δ. Κασσάνδρας, Π.Ε. 
Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΕΤ δραστηριότητας: 
2101446728)» 

 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/19-11-2021 

Αριθμ. Απόφασης:  119  / 2021 

      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 19 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. πρ. οικ. 
729782(888)/15-11-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα, στις 15-11-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του 
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α). 

     Από τα δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής 
Οικονομίας παραβρέθηκαν δέκα τρία (13) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό 
μέλος 

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος             

     3.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος             

4  .Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

5.  Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

6.  Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

7.  Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

8.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

    9.  Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

 10. Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 
 

 

 11.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

 12.   Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό 
μέλος 

 

 13.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   14 .  Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό 
μέλος 

 

              Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας 
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ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται «με 
τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης 
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών 
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα 
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του 
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι 
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  στα πλαίσια της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής 
έτοιμου σκυροδέματος» της εταιρίας «FER TRADE IKE», στη Δ.Κ. Κασσανδρείας, 
Δ.Ε. Κασσάνδρας, Δ. Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2101446728)» και έδωσε το λόγο στην  κα. 
Ζωγράφου Αικατερίνη, Περιφερειακή Σύμβουλο της Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την μη τεχνική περίληψη του έργου και  το αρ. πρωτ. 517211 
(2507)/18-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. 
Χαλκιδικής με θέμα «Απόψεις-παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ FER TRADE ΙΚΕ». 
Ακολούθησε η θετική τοποθέτηση της κας  Ζωγράφου η οποία ανέφερε ότι το έργο είναι 
εκτός οικισμού, εκτός περιοχής natura και με χρήσεις γης που προβλέπουν την 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Πρόκειται για εκσυχρονισμό, για αφαίρεση κάποιων 
τμημάτων της εγκατάστασης και προσθήκη κάποιου άλλου εξοπλισμού. Ο τελικός 
εξοπλισμός θα είναι ισχύος 263 KW. Η δραστηριότητα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
όπως είναι η σκόνη, τα έλαια από τα μηχανήματα σε περίπτωση ατυχήματος, ο θόρυβος 
και η οπτική ρύπανση διότι βρίσκεται σε τουριστική περιοχή.  Επίσης το περιβάλλον 
επιβαρύνεται από μέτρια διατάραξη της πανίδας της περιοχής. Προβλέπεται 
δεντροφύτευση περιμετρικά του οικοπέδου για περιορισμό της σκόνης και της οπτικής 
ρύπανσης. Είναι αναγκαίο λοιπόν να τηρηθούν οι όροι που αναφέρονται στο έγγραφο 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Χαλκιδικής και συγκεκριμένα ότι η 
υδροδότησή της μονάδας θα πρέπει να γίνεται από νομίμως αδειοδοτημένο 
φορέα/διάταξη Π.χ δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ή γεώτρηση για βιομηχανική χρήση. 
Ωστόσο επειδή στο Κεφ.6.7.3 "Τρόπος υδροδότησης" Τεύχος ΜΠΕ σελ.40, αλλά και 
στον συνακόλουθο Πίνακα 22 (ετήσια κατανάλωση νερού) δεν γίνεται αναφορά σε 
πρόβλεψη ποσοτήτων για διαβροχή του χώρου προς συγκράτηση της κόνεως, αλλά 
ούτε και αρδευτικές ανάγκες περιμετρικής δενδροφύτευσης που είναι απαραίτητη, 
προτείνεται κατά την διαδικασία ελέγχου της ΜΠΕ και έκδοσης της ΑΕΠΟ να 
αναπροσαρμοστούν οι σχετικές προβλέψεις και μεγέθη. Τέλος η κα Ζωγράφου πρότεινε 
να προστεθεί ο όρος ώστε να προβλεφθεί η ποσότητα νερού που απαιτείται  προς 
κατανάλωση και ίσως και άλλοι τρόποι αν δεν αρκεί το νερό του δικτύου. 
 
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος ο κ. Αβραμόπουλος, τονίζοντας 
ότι τους προβληματίζουν τα εξής: Στο κείμενο της ΜΠΕ δεν υπάρχει διόρθωση που 
αφορά παρατήρηση της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Χαλικιδικής της Γεν. 
Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ, σχετικά με την απουσία αναφοράς σε 
πρόβλεψη ποσοτήτων νερού για τη διαβροχή του χώρου με σκοπό τη συγκράτηση της 
σκόνης και την άρδευση της περιμετρικής δενδροφύτευσης. Η ΜΠΕ αναφέρει ότι ένας 
από του λόγους για την έκδοση νέας ΑΕΠΟ είναι η επικείμενη τακτοποίηση αυθαίρετων 
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κατασκευών μέσα στην υφιστάμενη μονάδα, στις οποίες θα προστεθεί μια 2η μονάδα 
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. Επομένως η μονάδα λειτουργούσε μέχρι τώρα με 
εγκαταστάσεις που ήταν αυθαίρετες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καταλληλότητά 
τους, την στατική τους επάρκεια, την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού κλπ. Δεν 
τους εκπλήσσει το γεγονός, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται μια τέτοια 
περίπτωση, που για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους ακολουθούνται τέτοιες 
πρακτικές, όχι μόνο από επιχειρήσεις του μεγέθους της συγκεκριμένης που αιτείται τη 
νέα ΑΕΠΟ, αλλά και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Επίσης προκαλεί δυσάρεστη 
εντύπωση η επιλογή του απορροφητικού – σηπτικού βόθρου για την αποχέτευση των 
λυμάτων του προσωπικού. Απουσιάζει από τη ΜΠΕ οποιαδήποτε αναφορά στο γεγονός 
ότι το έργο βρίσκεται εντός ζωνών κατάκλυσης τόσο από ποτάμιες πλημμύρες όσο από 
θαλάσσιες, με περιόδους επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 ετών. Ως αποτέλεσμα δεν γίνεται 
καμία αναφορά στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της 
ρύπανσης που μπορεί να προκαλέσει η μονάδα  σε περίπτωση πλημμυρικού 
φαινομένου. Η Δ/νση Υδάτων Κ. Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης αναφέρει τη λήψη τέτοιων μέτρων ως όρο για τη θετική της 
γνωμοδότηση, ωστόσο δεν αναφέρει ως έλλειψη της ΜΠΕ την επιλογή να μην 
αναφερθεί η σχέση του έργου με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας. Με βάση 
τα παραπάνω, που ενισχύουν τις έτσι κι αλλιώς σοβαρές επιφυλάξεις που διατηρούνε 
σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής των όρων της ΜΠΕ, αφού η αποδυνάμωση των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό 
δυναμικό, στην ουσία καθιστά ανέφικτο κάτι τέτοιο, καταψηφίζουνε. 

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 
γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή 
Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής 
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
ζ) το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & 

Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: “Μονάδα 
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος» της εταιρίας «FER TRADE IKE», στη Δ.Κ. 
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Κασσανδρείας, Δ.Ε. Κασσάνδρας, Δ. Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2101446728)” , σύμφωνα με το αρ. 
πρωτ. 517211 (2507)/18-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Π.Ε. Χαλκιδικής με θέμα «Απόψεις-παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ 
FER TRADE IKE» και με τους επιπρόσθετους όρους  να προβλεφθεί η ποσότητα 
νερού που απαιτείται  προς κατανάλωση και ίσως και άλλοι τρόποι αν δεν αρκεί 
το νερό του δικτύου και να τακτοποιηθούν τα αυθαίρετα που υπάρχουν στην 
μονάδα. 
 
Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος.  
 
Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος. 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως 
ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 
 

Η Γραμματέας 
Κουκίδου Ηρώ                                                         
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