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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  στα πλαίσια 
της διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης της δραστηριότητας 
«Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος» 
της εταιρίας «ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Ο.Ε.» με δ.τ. «DARCON Ο.Ε.», που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση 
«Κεχρινιές» της Τ.Κ. Βάβδου, Δ. 
Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ 
δραστηριότητας: 2104510926).» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/19-11-2021 
Αριθμ. Απόφασης:  118  / 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 
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 
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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 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  στα πλαίσια της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής 
ασφαλτομίγματος» της εταιρίας «ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με δ.τ. 
«DARCON Ο.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Κεχρινιές» της Τ.Κ. 
Βάβδου, Δ. Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ 
δραστηριότητας: 2104510926)» 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. 502981(2407)/01-09-2021 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Χαλκιδικής με θέμα «Απόψεις-
παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.». Ακολούθησε η θετική 
τοποθέτηση της κας  Ζωγράφου εξηγώντας ότι πρόκειται για μια καινούργια μονάδα, 
που όμως διαθέτει εμπειρία από προηγούμενη δραστηριότητα. Το οικόπεδο στο οποίο 
χωροθετείται είναι ιδιόκτητο, 16 περίπου στρεμμάτων και βρίσκεται πλησίον του 
κεντρικού οδικού άξονα Πολυγύρου-Θεσσαλονίκης και κοντά σ΄ άλλη μονάδα 
παραγωγής σκυροδέματος. Ο εξοπλισμός της μονάδας είναι συνολικής ισχύος 210 
περίπου KW. Σ αυτού του είδους τις μονάδες τα κύρια προβλήματα είναι η παραγωγή 
σκόνης κατά την επεξεργασία των υλικών, η δυνατότητα υδροδότησης και η διατάραξη 
του οικοσυστήματος σχετικά με την πανίδα. Η συγκεκριμένη Μ.Π.Ε. προβλέπει ότι θα 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Τέλος η κα 
Ζωγράφου συμφώνησε με τον όρο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. 
Χαλκιδικής ότι η υδροδότησή της μονάδας θα πρέπει  να γίνει από νομίμως 
αδειοδοτημένο φορέα/διάταξη π.χ δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ή γεώτρηση για 
βιομηχανική χρήση και όχι από δεξαμενή νερού, που θα τροφοδοτείται με υδροφόρα, 
ανά τακτά χρονικά  διαστήματα, όπως περιγράφεται στην υποβληθείσα μελέτη. Ο όρος 
αυτός τίθεται διότι, το μέγεθος και οι ανάγκες αυτού του είδους της δραστηριότητας 
(διαβροχή σωρών αδρανών, δρόμων, άρδευση περιμετρικής δεντροφύτευσης κ.α) 
απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού, σε συνεχή βάση, προκειμένου να περιοριστεί η 
σκόνη που είναι η συνηθέστερη αιτία όχλησης. Επιπροσθέτως, η αναφορά στη μελέτη 
ότι η εν λόγω δεξαμενή θα καλύπτει και τις ανάγκες της πυρόσβεσης αποτελεί επιπλέον 
λόγο για τον όρο που τίθεται. 

 
 Στη συνέχεια τοποθετήθηκε  επί του θέματος ο κ. Αβραμόπουλος επισημαίνοντας ότι σε 
ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο, συμφωνούνε με την κοινή παρατήρηση της 
ΔΙΕΥΘΥΝΣHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και της Δ/νσης 
Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ότι 
η υδροδότηση της μονάδας για τις ανάγκες της δραστηριότητας δεν μπορεί να 
καλύπτεται μόνο με νερό που μεταφέρεται με υδροφόρα και αποθηκεύεται σε δεξαμενή. 
Είναι σημαντική η παρατήρηση, ότι αν υλοποιηθεί η πρόταση της ΜΠΕ για υδροδότηση 
μέσω δεξαμενής και όχι μέσω σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής, τότε είναι 
δύσκολο να καλυφθούν συνδυασμένα οι ανάγκες διαβροχής των υλικών για τον 
περιορισμό της σκόνης, αλλά και της δυνατότητας κατάσβεσης πιθανής πυρκαγιάς στις 
εγκαταστάσεις.  Επιπλέον διατηρούνε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον έλεγχο 
εφαρμογής των όρων της ΜΠΕ, αφού η αποδυνάμωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
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αλλά και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό δυναμικό, στην ουσία καθιστά 
ανέφικτο κάτι τέτοιο.  

 
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 ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: “Μονάδα 
παραγωγής ασφαλτομίγματος» της εταιρίας «ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με 
δ.τ. «DARCON Ο.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Κεχρινιές» της Τ.Κ. 
Βάβδου, Δ. Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ 
δραστηριότητας: 2104510926)”, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 502981(2407)/01-09-2021 
έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Χαλκιδικής με θέμα 
«Απόψεις-παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» 

 Λευκό  ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ.  Αβραμόπουλος Σωτήριος.  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως 
ακολούθως :  

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
Η Γραμματέας 
Κουκίδου Ηρώ 

ΑΔΑ: 6Ζ087ΛΛ-ΠΦΡ


		2021-11-26T08:09:02+0200
	Athens




