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

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 8ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού 
Μεταγγιτσίου ΤΚ Μεταγγιτσίου, Δήμου Σιθωνίας, 

ΠΕ Χαλκιδικής (ΠΕΤ: 2109622221)» 
 

Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/12-09-2022 
Αριθμ. Απόφασης: 78/ 2022 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 8η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 634174 (593) /08-09-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 08-09-2022 σε όλα τα μέλη, και της ορθής 
επανάληψης αυτής στις 09-09-2022 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 και τα δεκαπέντε (15): 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος       
 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. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     14. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     15. 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 8ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 

έργου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Μεταγγιτσίου ΤΚ Μεταγγιτσίου, Δήμου Σιθωνίας, 

ΠΕ Χαλκιδικής (ΠΕΤ: 2109622221)» και έδωσε το λόγο στην κα. Ζωγράφου Αικατερίνη Περιφερειακή 

Σύμβουλο της ΠΕ Χαλκιδικής η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την μη τεχνική περίληψη του έργου. 

 
Η ΕΕΛ βρίσκεται δυτικά του οικισμού Μεταγκιτσίου (θέση «Τρελό Πηγάδι»), σε αγροτεμάχιο 3,25 στρ. 

(δεν υπάρχει διανομή) του αγροκτήματος Μεταγκιτσίου, σε απόσταση 600 m περίπου από το κέντρο 

βάρος του οικισμού. Τονίζεται πως ο λειτουργικός σχεδιασμός της ΕΕΛ θα γίνει με βάση τον εκ νέου 

υπολογιζόμενο εξυπηρετούμενο ισοδύναμο πληθυσμό 20ετίας και 40ετίας, ο οποίος είναι 1.180 και 

1.450 κάτοικοι (μόνιμοι και τουρίστες) αντίστοιχα. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία 

των λυμάτων, είναι ένας συνδυασμός μηχανικής, βιολογικής και χημικής επεξεργασίας. Κατά τη 

λειτουργία της μονάδας δεν αναμένονται εκπομπές σημαντικών θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές 

ΑΔΑ: 6Λ967ΛΛ-28Β



 

 

μεταβολές στη θερμοχωρητικότητα, ικανές να προκαλέσουν επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Από τη λειτουργία της μονάδας δεν αναμένονται αρνητικές 

επιπτώσεις στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η μονάδα δεν 

αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τον πληθυσμό της περιοχής . Αντίθετα, ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι 

θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων (αναβάθμιση βιοτικού επιπέδου) και γενικότερα 

στον τουρισμό και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, λόγω της λειτουργίας ενός σύγχρονου έργου 

(παύση ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων).  Εκτιμάται ότι δε θα υπάρξουν αρνητικές 

επιπτώσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της γύρω περιοχής κατά τη λειτουργία της μονάδας. 

Αντίθετα, αναμένεται να δημιουργηθούν κάποιες νέες θέσεις εργασίας. Συνεπώς, μακροπρόθεσμα η 

λειτουργία της εν λόγω μονάδας συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής, με 

αποτέλεσμα ευρύτερα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη. Το υπό μελέτη έργο δεν βρίσκεται σε περιοχή natura 

και η περιοχή δεν έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 

 
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 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της 
Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Μεταγγιτσίου ΤΚ Μεταγγιτσίου, Δήμου Σιθωνίας, ΠΕ Χαλκιδικής (ΠΕΤ: 
2109622221), εφόσον τηρούνται τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που αναφέρονται στην αντίστοιχη ΜΠΕ και εφόσον μετά από τον έλεγχο της αρμόδιας 
Αδειοδοτούσας Αρχής η οποία συνυπολογίζει το σύνολο των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων 
Υπηρεσιών καθώς και των απόψεων, αναφορών, αντιρρήσεων ή/και προτάσεων από πολίτες 
ή/και φορείς, διασφαλίζεται η νομιμότητα του έργου.  

Παρών δήλωσε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ανεστάκης Ιωάννης 
 
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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