
 

1 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 5ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  
εγκατάστασης  επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) 
οικισμών Δ.Ε. Πολυκάστρου και Δ.Ε. 
Αξιούπολης, Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, με 
φορέα του έργου την Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Παιονίας (ΔΕΥΑ 
Παιονίας)» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/15-11-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  104 / 2022 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 15 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 11η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 801303(791)/11-11-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 11-11-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 78 του Ν. 
4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022). 

Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας 
παραβρέθηκαν τα δεκατέσσερα (14) τακτικά μέλη: 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος          1. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος          

 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        

 4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        

 5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 6. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      7.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      8. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     14. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού. 

     Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 5ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

εγκατάστασης  επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Δ.Ε. Πολυκάστρου και Δ.Ε. Αξιούπολης, 

Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, με φορέα του έργου την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Παιονίας (ΔΕΥΑ Παιονίας)» και έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια του θέματος κα. 

Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλο  Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 

731838(2901)/07-11-2022 εισήγηση του Τμήματος  Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς η 

οποία έχει ως εξής: 
“ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1. Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
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2. Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 / Α / 21-09-2011) « Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος». 

3. Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016),  όπως 

τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΦΕΚ841/Β/24-02-2022)  και ισχύει.« Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - 

Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει  » 

4. ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014  (ΦΕΚ 45/Β/15-01-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης 

του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 

και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ 

αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς 

και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αναφέρεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάμενου έργου του 
θέματος, το οποίο είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το έτος 1997, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2378/29-10-1997 Απόφαση 
της ΔΙ.ΠΕ. ΧΩ. Π.Κ.Μ. (σημερινή ΑΔΜΘ), η οποία ανανεώθηκε - τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 9964/25-10-2006 
Απόφαση του ΓΓ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  (σημερινή ΑΔΜΘ) .  Η ισχύς της τελευταίας απόφασης ήταν πενταετής, 
χωρίς να έχει παραταθεί, με συνέπεια σήμερα το έργο στερείται περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) έχει κατασκευαστεί για να επεξεργάζεται τα λύματα των οικισμών Πολυκάστρου, 
Αξιούπολης και Γοργόπης του Δήμου Παιονίας, με ισοδύναμο πληθυσμό (Ι.Π.) Α’ Φάση: 10.600 κατοίκων, Β΄Φάση: 12.800 
κατοίκων. Λαμβάνοντας υπόψη τις απογραφές του πληθυσμού με πρόβλεψη πληθυσμού των εξυπηρετούμενων οικισμών τους 
11.789 κατοίκους για το έτος 2042, στη μελέτη γίνεται διαστασιολόγηση και σχεδιασμός για 12.800 κατοίκους και αποδεικνύει ότι 
η υφιστάμενη εγκατάσταση επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μέχρι το 2042.  
Η Ε.Ε.Λ. είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στα υπ. αριθμ. 661 και 662 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Πολυκάστρου, συνολικού 
εμβαδού  15.750 τ.μ.  Η απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό του Πολυκάστρου είναι 445 μέτρα περίπου.   
Τα λύματα συγκεντρώνονται από το αποχετευτικό δίκτυο του κάθε οικισμού μέσω αντίστοιχων αντλιοστασίων και μεταφέρονται 
στην Ε.Ε.Λ. με καταθλιπτικούς αγωγούς. Η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων, βασίζεται στο σύστημα παρατεταμένου 
αερισμού με πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος, βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου και αζώτου και μηχανική πάχυνση και 
αφυδάτωση ιλύος. Η εγκατάσταση  σε κανονικές φορτίσεις λειτουργεί σε δύο παράλληλες γραμμές, που κάθε μία αποτελείται από 
μία δεξαμενή βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου, μία δεξαμενή απονιτροποίησης, μία δεξαμενή νιτροποίησης-αερισμού και 
μία δεξαμενή τελικής καθίζησης. Σε χαμηλές φορτίσεις είναι δυνατή η λειτουργία μόνο της μίας γραμμής επεξεργασίας. Τα λύματα 
μετά την επεξεργασία τους, οδηγούνται μέσω κλειστού αγωγού μήκους περίπου 140 μέτρων, σε παρακείμενη τάφρο 
παραπλεύρως του Αναχώματος Αξιού, η οποία μετά από μία διαδρομή περί τα 20 χιλιόμετρα, καταλήγει στον ποταμό Αξιό  που 
είναι ο τελικός αποδέκτης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων .  
Με την ΜΠΕ αδειοδοτείται περιβαλλοντικά η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, τα υφιστάμενα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα 
ακαθάρτων, τα υφιστάμενα αντλιοστάσια λυμάτων και  ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.   
Τα όρια του αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη : 
 Την υπ’ αρ. ΤΥ 3019/02-09-1987  απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς περί καθορισμού χρήσης νερών αποδεκτών και ανωτάτων 
ορίων ρυπαντών.   
κατ΄ ελάχιστον τα όρια του πίνακα Ι της υπ’ αριθμ. 91/271 Οδηγίας της Ε.Ε. και της εναρμόνισης της στην Ελληνική Νομοθεσία με 
την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14.03.97) «Μέτρα και Όροι για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων» 
Τα όρια εκροής της ΕΕΛ είναι : 
 

παράμετρος   μονάδες  τιμή  

BOD5   mg/lit  < 25 

COD   mg/lit  < 125 

Αιωρούμενα στερεά SS   mg/lit  < 35 

Φώσφορος ΤΡ  mg/lit   < 15 

Νιτρικά σε άζωτο  mg/lit  <50 

Νιτρώδη σε άζωτο   mg/lit  <1,5 

Ολική αμμωνία (ΝΗ4)   mg/lit  <20 

Ολικά κολοβακτηριοειδή   cfu/100 ml  <500 

Κολοβακτηριοειδή 
κοπρανώδη 

 cfu/100 ml  <100 

pH   - 6,0-9,0 
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Η θέση της ΕΕΛ βρίσκεται εκτός του δικτύου Natura 2000. Επειδή όμως η πλησιέστερη περιοχή Natura 2000 με κωδικό  GR 
1220010 «Δέλτα Αξιού – Λουδία  - Αλιάκμονα – αλυκή Κίτρους» SPA -  Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και  με κωδικό GR 
1220002 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη» SCI – Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.), 
απέχει 100 μέτρα από τη θέση της ΕΕΛ, έχει εκπονηθεί Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), της οποίας η σύνοψη 
των συμπερασμάτων είναι  :  
1.Η λειτουργία του έργου δεν προκαλεί τον κατακερματισμό των τύπων οικοτόπων της περιοχής μελέτης, ούτε μειώνει την έκτασή 
τους, συνεπώς διατηρείται η ακεραιότητα και δεν επηρεάζεται η αντιπροσωπευτικότητα και ο βαθμός διατήρησης της δομής και 
των οικολογικών λειτουργιών.  
2.Δεν μειώνεται το μέγεθος των πληθυσμών των ειδών χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, επομένως η συνοχή των 
βιοτόπων τους και η διατήρησή τους παραμένει ισχυρή.  
3.Δεν επηρεάζεται η φυσική ισορροπία των ειδών και ο βαθμός απομόνωσής τους.  
4.Δεν προκαλούνται αλλαγές, ούτε υπάρχουν επιπτώσεις στην ισορροπία των θρεπτικών, στην υποβάθμιση του εδάφους από 
διάβρωση, στις σχέσεις μεταξύ βιοτικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ή σε άλλες ζωτικής σημασίας παραμέτρους, 
σχετικές με την οικολογική λειτουργία των οικοσυστημάτων.  
5.Η λειτουργία του υπό μελέτη έργου συμβάλει στην επίτευξη των στόχων διατήρησης των περιοχών Ειδικής Ζώνης Διατήρησης 
και Ζώνης Ειδικής Προστασίας. 
 Το έργο σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016),  
όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022 του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ841/Β/24-02-2022)  και ισχύει.  ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  
Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 4ης ομάδας έργων και 
δραστηριοτήτων (συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών ) με α/α 19 (εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων με διάθεση 
επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα). 
Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι : 
-η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
-ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας, μέχρι την έκδοση της παρούσας. 
-για τις αρνητικές ή αμφίσημες  γνωμοδοτήσεις  των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, δηλαδή 
για την ΜΠΕ του θέματος η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, εφαρμόζει την διαδικασία 
του άρθρου 5, παράγραφος Β, της ΚΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013), αναφορικά με την ενημέρωση του 
φορέα του έργου, την αξιολόγηση και την στάθμισή τους από την παραπάνω περιβαλλοντική αρχή και την σύνταξη σχεδίου 
ΑΕΠΟ ή απορριπτικής απόφασης.    
σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που μας απεστάλη και γνωμοδοτούμε θετικά για την 
υλοποίηση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται  στην 
ΜΠΕ χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων & προϋποθέσεων  από αυτούς που θέτει η κείμενη Νομοθεσία. 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας χωρίςτην απαίτηση πρόσθετων όρων-προϋποθέσεων” 
 
 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ 

της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού 

συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την 

οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την 

ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 

έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-

ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της  
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Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της 
Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  εγκατάστασης  επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Δ.Ε. Πολυκάστρου και Δ.Ε. Αξιούπολης, Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, με 
φορέα του έργου την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Παιονίας (ΔΕΥΑ Παιονίας),  
χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων-προϋποθέσεων ,σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 731838(2901)/07-
11-2022 εισήγηση του Τμήματος  Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς. 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
    Η Γραμματέας 
    Ηρώ Κουκίδου 
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