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

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ  17

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλο-
ντικών  επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  έργου  μο-
νάδα  παραγωγής  ετοίμου  σκυροδέματος
της  εταιρείας  με  επωνυμία  ΑΘΩΣ  ΜΠΕ≪ -
ΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-
ΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  στην εκτός σχε≫ -
δίου περιοχή του Βάβδου (Δ.Ε. Ανθεμούντα)
θέση Ισιώματα  του Δήμου Πολυγύρου,≪ ≫
Π.Ε. Χαλκιδικής.»

Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/21-03-2022
Αριθμ. Απόφασης:  16 / 2022
  
   Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
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.
195789(164)/17-03-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα, στις 17-03-2022 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 δεκαπέντε  (15)  μέλη της  Επιτροπής  Ανάπτυξης,  Καινοτομίας και  Αγροτικής
Οικονομίας παραβρέθηκαν και τα  δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη:  

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος    
2.  Τόσκας Λάζαρος          
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, εισήγαγε για συζήτηση το 17ο θέμα
της  ημερήσιας  διάταξης  «Γνωμοδότηση  επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών
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επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του  έργου  μονάδα  παραγωγής  ετοίμου  σκυροδέματος  της
εταιρείας  με  επωνυμία  ΑΘΩΣ  ΜΠΕΤΟΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΕΤΟΙΜΟΥ≪
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  στην εκτός σχεδίου περιοχή του Βάβδου≫
(Δ.Ε. Ανθεμούντα) θέση Ισιώματα  του Δήμου Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής≪ ≫ » και
έδωσε  το  λόγο  στην   κα.  Ζωγράφου  Αικατερίνη,  Περιφερειακή  Σύμβουλος  Π.Ε.
Χαλκιδικής, η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  αρ. πρωτ.  714067(3556)/22-12-
2021 εισήγηση  του  Τμήματος  Χορήγησης  Αδειών  Βιομηχανίας,  Ενέργειας,  Φυσικών
Πόρων & Επαγγελμάτων της ΠΕ. Χαλκιδικής 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 
i)  Ν.  4843/2021  (ΦΕΚ  193Α/2021)  «Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2018/2002  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής,
της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων
του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον
κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.»
ii) Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ24Α/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
iii) Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209A/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και  άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
iv)  Ν.  3982/2011  (ΦΕΚ  143Α/2011),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει.  «Απλοποίηση  της  αδειοδότησης
τεχνικών  επαγγελματικών  και  μεταποιητικών  δραστηριοτήτων  και  επιχειρηματικών  πάρκων  και  άλλες
διατάξεις».
v) Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις »
vi)  Ν.1650/1986  (ΦΕΚ  160Α/1986),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει.  «Για  την  προστασία  του
περιβάλλοντος»
vii)  Κ.Υ.Α  με  αρ.  Οικ.  92108/1045/Φ.15/2020  (ΦΕΚ.  3833Β/2020),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει.
«Κατάταξη  στις  κατηγορίες  της  παρ.1  του  άρθρου  1  του  ν.4014/2011  (Α΄209),  των  μεταποιητικών  και
συναφών  δραστηριοτήτων  που  προβλέπονται  στις  διατάξεις  της  υπό  στοιχεία  3137/191/Φ.15/21-3-2012
(Β΄1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου
20 του ν.3982/2011 (Α΄143)»
viii)  Κ.Υ.Α.  36060/1155/Ε103/2013  (ΦΕΚ  1450/Β/2013),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει.  «Καθορισμός
πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης
του  περιβάλλοντος  από  βιομηχανικές  δραστηριότητες,  σε  συμμόρφωση  προς  τις  διατάξεις  της  οδηγίας
2010/75/ΕΕ  «περί  βιομηχανικών  εκπομπών  (ολοκληρωμένη  πρόληψη  και  έλεγχος  της  ρύπανσης)»  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010.»
ix) Υ.Α 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/2012),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-
9-2011.»
x) Κ.Υ.Α. Φ.15/191/οικ.3137/2012 (ΦΕΚ 1048Β/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Αντιστοίχιση των
κατηγοριών  των  βιομηχανικών  και  βιοτεχνικών  δραστηριοτήτων  και  των  δραστηριοτήτων  παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα Π.Δ.»            ”             

3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πρόκειται  για  υφιστάμενη  μονάδα  παραγωγής  σκυροδέματος  που  λειτουργεί  επί  της  Εθνικής  Οδού
Θεσσαλονίκης  –Πολυγύρου  (46οχλμ),  δυνάμει  της  με  α.π  ΤΒΧ  Φ14.2/08.1/750/387/5-6-2008  άδειας
λειτουργίας που χορηγήθηκε από την Υπηρεσία μας. Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στη μονάδα,
την 20η/12/2021, διαπιστώθηκαν:
α)  Ύπαρξη  υπέργειας  μεταλλικής  δεξαμενής  πετρελαίου  και  αντλίας  (βλ.  φωτ.1),  μέσω  των  οποίων
πραγματοποιείται ανεφοδιασμός των οχημάτων της επιχείρησης, χωρίς όμως να υφίσταται αδειοδότηση από
την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Μεταφορών Π.Ε.Χ.). Ο Φορέας να μεριμνήσει  για την αδειοδότηση ή την
κατάργηση της προαναφερόμενης διάταξης.
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β)  Οι  2  δεξαμενές  ανακύκλωσης  νερού που περιγράφονται  στις  σελ.  47,  89,  93 κ.α  της  υποβληθείσας
Μ.Π.Ε., και προορίζονται για τη συγκέντρωση των υγρών από τις πλύσεις του παραγωγικού εξοπλισμού -
οχημάτων και στη συνέχεια την επαναχρησιμοποίηση του καθαρού νερού, δεν είναι λειτουργικές, διότι δεν
καθαρίζονται  από τα στερεά υπολείμματα που έχουν καθιζάνει σε αυτές (βλ. φωτ.2), οπότε η μονάδα δε
διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, όπως περιγράφεται
στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε.. Ο Φορέας να μεριμνήσει, ώστε να είναι λειτουργικό το σύστημα ανακύκλωσης,
ειδάλλως να  προτείνει  άλλο  τρόπο διαχείρισης  των  παραγόμενων  υγρών  αποβλήτων  της  παραγωγικής
διαδικασίας. Επιπλέον προτείνεται:
Να  τεθεί  όρος  να  μη  γίνεται  πλύση  των  οχημάτων  μεταφοράς  του  σκυροδέματος  (βαρέλες)  εκτός  της
μονάδας, διότι πέραν της περιβαλλοντικής ρύπανσης και υποβάθμισης,, υπάρχει κίνδυνος κατάληξης των
υγρών αυτών επί του καταστρώματος της Εθνικής Οδού με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.
Να πραγματοποιηθεί πυκνή δεντροφύτευση στη νότια και νοτιοανατολική πλευρά του γηπέδου της μονάδας,
προκειμένου να μειωθεί η οπτική επαφή με τους διερχόμενους από την Εθνική Οδό (βλ. εικ.1).
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους- προϋποθέσεις που
παρατίθενται στο σημείο 4 του παρόντος”             

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”.
      ζ) το διαβιβαστικό του Π.Σ.Κ.Μ. στις 11-03-2022 με θέμα «Παραπομπή θεμάτων
στην  Επιτροπή  Ανάπτυξης,  Καινοτομίας  και  Αγροτικής  Οικονομίας  Π.Κ.Μ.  του
Περιφερειακού Συμβουλίου (αρθ. 164 του Ν. 3852/2010)»

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 Γνωμοδοτεί   θετικά     επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
μονάδας παραγωγής  ετοίμου  σκυροδέματος  της  εταιρείας  με  επωνυμία  ΑΘΩΣ≪
ΜΠΕΤΟΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΕΤΟΙΜΟΥ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  στην≫
εκτός σχεδίου περιοχή του Βάβδου (Δ.Ε. Ανθεμούντα) θέση Ισιώματα  του Δήμου≪ ≫
Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής, σύμφωνα με τους όρους- προϋποθέσεις που αναφέρονται
στο  έντυπο  τυποποιημένης  γνωμοδότησης-Δ9  (αρ.  πρωτ.  714067(3556)/22-12-2021
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εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων &
Επαγγελμάτων της ΠΕ. Χαλκιδικής). 

Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος. 

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Γκανούλης Φίλιππος.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως
ακολούθως : 

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη
                                                                     

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας
      

          Η Γραμματέας
          Κουκίδου Ηρώ

ΑΔΑ: 6ΠΓ57ΛΛ-ΖΥΤ
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