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

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 1ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου: κατασκευή και λειτουργία της 
Μονάδας Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ) 
Δυτικού Τομέα στην Π.Ε. Ημαθίας της Π.Κ.Μ.» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/21-10-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  90 / 2022 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 10η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 736319(719) /17-10-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 17-10-2022 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 1ο 

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

έργου: κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ) Δυτικού 

Τομέα στην Π.Ε. Ημαθίας της Π.Κ.Μ.» και έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια του θέματος  κα. Ρακήμπεη , 

υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροιοικονομίας  Π.Κ.Μ., η οποία έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 

350208(1117)/07-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ. η οποία 

έχει ως εξής: 
“ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΊΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ 
1 Ο N. 1650/86 (160/Α/16-10-86) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα “Για την Προστασία του Περιβάλλοντος”. 
2 ΠΥΣ 49/15.12/2015(ΦΕΚ 174Α) “Τροποποίηση και έγκριση του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του 
εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων”. 
3Ο Ν.2939/2001 (ΦΕΚ179Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4496/17 (ΦΕΚ170Α) “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις 
4 Ο Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 
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5 O Ν. 4014/11 (ΦΕΚ Α΄ 209/21-09-2011 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα “Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος”. 
6 Ο Ν. 3937 (ΦΕΚ 60 Α`/31-03-2011) “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις” 
7 Ο Ν.4442/16 (ΦΕΚ230Α) όπως τροποποιήθηκε με τον N. 4549/2018, (ΦΕΚ 105/Α/14.6.2018) 
“Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις” 
8 Ο Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133Α/19-07- 2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.” 
9 Απόφαση 220/2016 του ΠΣ της ΠΚΜ (ΑΔΑ 6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3) “Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας”. 
10 ΚΥΑ 58971/5144/16(ΦΕΚ4010Β) “Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 
11 ΚΥΑ 114218/1997(ΦΕΚ1016Β) “Κατάρτιση Πλαισίου Προδιαγραφών και Γενικών προγραμμάτων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων”. 
12 Η Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β’/13) “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” 
13 Η ΚΥΑ οικ.1649/45/14 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-01-2014) “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”. 
14 Η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ ΔΔΑΠΠ/ 51775/ 1521 (ΦΕΚ 2218Β’/19) “Προσδιορισμός Διοικητικών Κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ Α’ 
βαθμού.” 
15 H Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339Β) “Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών  αποβλήτων και καθορισμός 
χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του 
άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (24/Α)” 
16 Η Υ.Α αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) “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/21.09.2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.” 
17 Η υπ΄ αρ. 81320+77909/01-12-16 (ΦΕΚ 4302 Β΄/30-12-16) Απόφαση Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένη Διοίκησης 
“Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”. 
18 Υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΠΚΜ οικ. 61/13-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
27/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες 
Κεντρικής Μακεδονίας». 
19 Υπ’ αριθ. πρωτ. oικ. 72217(1346)/31-01-2022απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 458/Β΄) 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 
20 Το υπ αριθμ.: 197592(166)/17-03-2022 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚΜ. 
“Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ.” 
21 Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25238/1640/15-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
(ΔΙΠΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του  Υπουργείου Περιβάλλοντος κι 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) δυτικού τομέα Π.Ε. Ημαθίας». 
22 Το υπ αριθμ. 336/30-01-2013 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Σταθμός Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Διαχειριστικής Ενότητας ΠΕ Ημαθίας», που θα κατασκευαστεί στο υπ.΄αριθμ.666 αγροτεμάχιο του 
Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας του Δ. Αλεξάνδρειας ΠΕ Ημαθίας». 
23 Το υπ αριθμ. 159051(501)/20-05-2020 έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΚΜ: 
“Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου “Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)”, του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, που θα εγκατασταθεί σε τμήμα του αγροτεμαχίου υπ` αριθ. 666 του αγροκτήματος της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας” 
24 Το υπ αριθμ. 197415(757)/17-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ημαθίας Έντυπο Τυποποιημένης 
Γνωμοδότησης Δ9 για το έργο: Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) δυτικού τομέα Π.Ε. Ημαθίας, που θα εγκατασταθεί 
σε τμήμα του υπ’ αριθ. 666 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, της Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας, με φορέα υλοποίησης τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας” 
3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Μη τεχνική περίληψη εμπεριέχεται στο Κεφ. 2 της ΜΠΕ)Φορέας Διαχείρισης: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων(ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας 
Γεωγραφική Θέση και Διοικητική Υπαγωγή Έργου Η Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 
(Μ.Ε.ΒΑ) Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χωροθετείται στην Π.Ε. Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και συγκεκριμένα στη Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, νοτιοανατολικά του ομώνυμου Δήμου. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το Γεωτεμάχιο 666 (Διανομή Υπουργείου Γεωργίας 1961-62), συνολικής έκτασης 53.941 m²,  παραχωρήθηκε κατά χρήση στο 
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) από το Δήμο Αλεξάνδρειας, για την υλοποίηση κατασκευής εγκαταστάσεων 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Μ.Ε.ΒΑ), σύμφωνα με το οικείο 
Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.). Οι αποφάσεις παραχώρησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙV της 
ΜΠΕ του έργου και είναι οι: υπ’ αρίθμ. 338/2018 (ΑΔΑ: ΨΩΕΛΩΨΠ-ΠΗ8) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και υπ’ αριθμ. 
497/2018 (ΑΔΑ: 6Ξ7ΖΩΨΠ-ΚΞΟ) και 523/2018 (ΑΔΑ: 61ΓΗΩΨΠ-ΕΤΨ) τροποποιήσεις αυτής. 
H παραχώρηση αφορά σε: 
 τμήμα εμβαδού Ε=9.969m², στο ανατολικό τμήμα του υπ' αριθ. 666 αγροτεμαχίου, Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας, για την 
υλοποίηση της κατασκευής των εγκαταστάσεων: του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.).  τμήμα εμβαδού 
Ε=12.682m² στη δυτική πλευρά του υπ' αριθ.666 αγροτεμαχίου, Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας, για την υλοποίηση κατασκευής της 
Μ.Ε.Β.Α. Ημαθίας. 
Για Σ.Μ.Α., στο εν λόγω έχουν εκδοθεί οι υπ αριθμ: 336/30-01-2013 Απόφαση της Α.Δ.Μ.Θ.: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
για το έργο: «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Διαχειριστικής Ενότητας ΠΕ Ημαθίας», που θα κατασκευαστεί στο 
υπ.΄αριθμ. 666 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας του Δ. Αλεξάνδρειας ΠΕ Ημαθίας». 
 159051(501)/20-05-2020 Απόφαση της ΠΚΜ: “Υ παγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου “Σταθμός 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)”, του Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα εγκατασταθεί σε τμήμα του αγροτεμαχίου υπ` αριθ. 
666 του αγροκτήματος της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, του Δήμου Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας” 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
Το εν λόγω έργο, χωροθετείται σε τμήμα του Γεωτεμαχίου 666 (Διανομή Υπουργείου Γεωργίας 1961-62), έκτασης 12.682 m², το 
οποίο εντοπίζεται στην εκτός σχεδίου περιοχή και σε απόσταση 1km, περίπου από το ανατολικό όριο της πόλης της 
Αλεξάνδρειας. {άνωθεν των 500 μέτρων από το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με το 
Γ.Π.Σ. Αλεξάνδρειας}. 
Για την υλοποίηση του έργου έχει ληφθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1364/28-06-2019 «Βεβαίωση Χρήσεων Γης» του Τμήματος 
Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα 
με την οποία «η κατασκευή των εγκαταστάσεων Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων εντός του εν λόγω αγροτεμαχίου είναι 
επιτρεπτή και δυνατή, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, αφού είναι συμβατή με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της 
περιοχής». Η Βεβαίωση Χρήσεων Γης επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ. της ΜΠΕ. 
Στην περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. Σε απόσταση περί των 
10 χλμ. νοτιοανατολικά του έργου χωροθετείται η προστατευόμενη περιοχή του δικτύου NATURA 2000 «ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-
ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ- ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ» 
(GR1220002) (ΕΖΔ) και η ΖΕΠ «ΔΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ- ΛΟΥΔIΑ-ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ» 
(GR1220010), εντός των οποίων χωροθετείται τμήμα του Εθνικού Πάρκου Αξίου – Λουδία – Αλιάκμονα. 
Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή μελέτης χωροθετείται το Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Λουτρό» (Κωδικός ΚΑΖ:592). 
Το αγροτεμάχιο 666 βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει κυρωθεί μερικώς ο Δασικός Χάρτης (Δασικός χάρτης Π.Ε. Ημαθίας-ΦΕΚ 
7Δ/24-01-2019). Στην ευρύτερη περιοχή των έργων δεν εντοπίζονται δασικές εκτάσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, η έκταση του Αγροτεμαχίου εντός του οποίου αναπτύσσεται η Μ.Ε.ΒΑ Π.Ε. Ημαθίας, χαρακτηρίζεται ως ΑΑ-1 
(Άλλης Μορφής/Κάλυψης Εκτάσεις στις Α/Φ Παλαιότερης Λήψης και Άλλης Μορφής/Κάλυψης Εκτάσεις) στις Α/Φ Πρόσφατης 
Λήψης και στις Αυτοψίες ή στους Κτηματικούς Χάρτες του Ν.248/1976. 
Στην περιοχή μελέτης δεν υφίστανται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι ή άλλες περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Στα πλαίσια 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου έχουν ληφθεί και οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Η περιοχή μελέτης συνδέεται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και ύδρευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεν εξυπηρετείται από το 
δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου. 
Κατάταξη έργου 
Το έργο που περιγράφεται στην παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 
με ανοικτό σύστημα κομποστοποίησης , όπου η κομποστοποίηση και ωρίμανση του υλικού λαμβάνει χώρα σε αεριζόμενους και 
περιοδικά αναδευόμενους σωρούς και σε στατικούς αεριζόμενους σωρούς, επιτυγχάνοντας ομοιόμορφη κατανομή αέρα και 
υγρασίας μέσα σε αυτούς. 
Η δυναμικότητα της μονάδας, βάσει της ποσότητας του συνόλου των εισερχόμενων αποβλήτων ανέρχεται σε 26,66 tn/ημ. Η 
συνολική ισχύς του εγκατεστημένου εξοπλισμού στην υπόψη Μονάδα ανέρχεται σε 160kW. 
Το προσωπικό θα απαρτίζεται από 4 έως 5 άτομα. 
Η κατάταξη του είδους του έργου σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, πραγματοποιείται σύμφωνα με την Απόφ 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484 (ΦΕΚ 4656/Β/22-10-2020) “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (Β’2471) 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (Α’209)», ως προς 
την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας”. 
Το κριτήριο κατάταξης είναι το μέγεθος Q, δλδ η ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων. 
Επομένως, το έργο κατατάσσεται ως εξής: 
Ομάδα            4η “Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών” 
α/α                15 “Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών  κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα 
αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες 
κ.λπ. (εργασία R3)” 
Κατηγορία     η συνολική εισερχόμενη ποσότητα ΑΣΑ ανέρχεται σε Q=26,66 t/ημ.>20 t/ημ, Άρα η δραστηριότητα κατατάσσεται 
στην πρώτη κατηγορία και την πρώτη υποκατηγορία, δηλαδή Α1 . 
Η κατάταξη της δραστηριότητας κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική κατάταξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ και NACE αντίστοιχα) είναι: 
ΣΤΑΚΟΔ 08/NACE rev.2                    38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικινδύνων αποβλήτων 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Διαδικασία 
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Στη μονάδα κομποστοποίησης θα παράγεται κομπόστ υψηλής ποιότητας, από βιοαπόβλητα. Όπως ορίζονται από την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ και το Ν.4042/2012, ως βιολογικά απόβλητα ή βιοαπόβλητα ορίζονται «τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και 
πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους 
πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων». 
Α) Περιοχή Κομποστοποίησης 1ης Φάσης 
Για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων επιλέγεται η τοποθέτηση των κάτωθι: 
1. Τρεις (3) Περιέκτες διαστάσεων 6,0x27,0m για την Κομποστοποίηση 1ης Φάσης και ένα Σύστημα Αερισμού 
2. Βιόφιλτρο και πλυντηρίδα 
Β) Περιοχή Κομποστοποίησης 2ης Φάσης 
Η διαφορά μεταξύ των δύο (2) φάσεων κομποστοποίησης εντοπίζεται στον αερισμό τους. Ενώ κατά τη διάρκεια της 1ης Φάσης 
επικρατούν συνθήκες αρνητικού αερισμού, δηλαδή αναρροφάται ο περιεχόμενος στα κελιά αέρας (μαζί με τα εκλυόμενα από τις 
χημικές διεργασίες αέρια), κατά τη διάρκεια της 2ης Φάσης επικρατούν συνθήκες θετικού αερισμού, ήτοι εμφύσηση. 
Γ) Περιοχή Ωρίμανσης 
Στην εν λόγω Περιοχή, το υλικό που φθάνει έχει ήδη φιλοξενηθεί στην εγκατάσταση για εννέα (9) εβδομάδες, ήτοι τρεις (3) 
εβδομάδες στους Περιέκτες (Κελιά) της 1ης Φάσης και έξι (6) εβδομάδες στην Περιοχή Κομποστοποίησης 2ης Φάσης. Η 
διάστρωση του γίνεται και εδώ με σειράδια τριγωνικής διατομής, ανάλογου ύψους (2,20m περίπου), σε έξι (6) υποπεριοχές 
(λωρίδες), μήκους 40,00m και πλάτους 4,50m έκαστη. 
Δ) Σύστημα Αερισμού, Συλλέκτης – Διανεμητής, Κέντρο Ελέγχου 
Για την εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας, κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης, το υλικό 
πρέπει να παρακολουθείται, να αερίζεται και να διαβρέχεται κατάλληλα 
 
Δ) Τμήμα Ραφιναρίας και αποθήκευσης κομπόστ 
Θα υπάρχει μονάδα κοσκίνισης και αεροδιαχωριστή, για την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων προσμίξεων και  τον εξευγενισμό 
του κομποστοποιημένου υλικού. Το τμήμα αυτό τοποθετείται σε ανοικτό χώρο με κατάλληλα διαμορφωμένο δάπεδο όπου 
τοποθετείται επίσης διάταξη ενσάκισης του τελικού προϊόντος. Στο τμήμα αυτό διαμορφώνεται κατάλληλος χώρος για την 
αποθήκευση του τελικού προϊόντος. 
Σύμφωνα με παραδοχές των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων του εκάστοτε Δήμου., προκύπτουν οι εκτιμώμενες 
ποσότητες Βιοαποβλήτων που θα καταλήγουν στην υπό μελέτη Μ.Ε.ΒΑ Π.Ε. Ημαθίας. 
Υπολογισμός Ποσότητας Βιοαποβλήτων που καταλήγουν στη ΜΕΒΑ(tn/έτος) 
Δήμος 2020 
Αλεξάνδρειας 3604 
Βέροιας 3731 
Νάουσας 2068 
Σύνολο 9403 
Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ορίζει ως στόχο 
χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας τους 9.730,00tn. 
Η ποσότητα αυτή, λαμβάνοντας ως δεδομένη τη σύσταση του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, διακρίνεται σε 7.235,15tn/έτος 
οργανικών (καφέ) αποβλήτων και 2.494,84tn/έτος πράσινων αποβλήτων. Ακόμη, θεωρείται ποσότητα 500tn υλικού, 
αποτελούμενου από πράσινα απόβλητα (π.χ. μεγάλα κλαδιά) που πρέπει να επανακομποστοποιηθεί, καθώς δεν πληροί τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά στο τέλος της κομποστοποίησης (μετά το στάδιο της ωρίμανσης) ή διαφορετικά, απορρίφθηκε κατά το 
στάδιο του ραφιναρίσματος του τελικού προϊόντος. 
Το παραγόμενο κομπόστ θα είναι της τάξης των 6.578 tn/ετησίως και θα χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό εδάφους. 
Οι κωδικοί ΕΚΑ των εισερχομένων στη μονάδα βιοαποβλήτων θα είναι: 
ΕΚΑ               Τύπος αποβλήτων . 
02            Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία,προετοιμασία και επεξεργασία 
τροφίμων 
02 01             Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 
02 01 03        Απόβλητα ιστών φυτών 
02 01 07        Απόβλητα δασοκομίας 
20           Αστικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και 
ιδρύματα), συμπεριλαμβανομένων των χωριστά συλλεγέντων μερών 
20 01            Χωριστά συλλεγέντα μέρη 
20 01 08       Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 
20 01 38       Ξύλο (που δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες ) 
20 02           Απόβλητα κήπων και πάρκων 
20 02 01      Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 
20 03           Άλλα αστικά απόβλητα 
20 03 02     Απόβλητα από αγορές (μόνο τα Βιοαποικοδομήσιμα) 
Επίσης θα χρησιμοποιούνται πρόσθετα οργανικά, ανόργανα ή αδρανή υλικά που προστίθενται σε μικρές ποσότητες στο αρχικό 
προς κομποστοποίηση μίγμα, με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας της κομποστοποίησης και την ποιότητα του τελικού 
προϊόντος. Ως πρόσθετα στο αρχικό μείγμα θα χρησιμοποιούνται υλικά όπως: 
02 01 03         «απόβλητα ιστών φυτών», 
02 01 07         «απόβλητα από δασοκομία», 
03 01 01        «απόβλητα φλοιών και φελλών», 
03 01 05    «πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04» και  
03 03 01        «απόβλητα φλοιού και ξύλου». 
Πρόσθετα μπορεί να είναι υλικά που αναμιγνύονται στο τελικό προϊόν για τη βελτίωση της εμπορικής του αξίας (π.χ. προσθήκη 
θρεπτικών, ζεόλιθος, περλίτης, τύρφη, άμμος, κλπ.). Τα διάφορα είδη πρόσθετων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρέπει να 
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ελέγχονται μέσω κατάλληλων δοκιμών από το Φορέα λειτουργίας, ώστε να διαπιστωθεί πώς αυτά επηρεάζουν τις κρίσιμες 
παραμέτρους κομποστοποίησης και το τελικό προϊόν 
Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος 
Για τη λειτουργία της εγκατάστασης γίνεται αποκλειστικά χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που διανέμεται στην εγκατάσταση από το 
δίκτυο της ΔΕΗ, μέσω υποσταθμού. Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια εκτιμώνται περίπου σε 160 kW. Θεωρώντας ότι η 
εγκατάσταση θα λειτουργεί για 8hr, προκύπτει 160*8=1.280kWh. 
Επομένως, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ημερησίως εκτιμάται σε 1.280 kWh. 
Κατανάλωση Νερού 
Για τις διεργασίες κομποστοποίησης, προκειμένου αυτές να πραγματοποιηθούν με επιτυχία, απαιτούνται: 
 Α’Φάση Κομποστοποίησης: 678t/έτος 
 Β’Φάση Κομποστοποίησης: 4.100t/έτος 
Επομένως, συνολικά απαιτούνται: 4.778 t/έτος ή 4.765 m³ νερού ανά έτος (θεωρώντας πυκνότητα 0,997tn/m³). 
Αυτή η ποσότητα θα καλύπτεται από τα όμβρια ύδατα και από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
Για το προσωπικό, θεωρώντας ότι θα εργάζονται το μέγιστο 5 άτομα στη Μονάδα προκύπτει: 
50l/ημέρα/άτομο * 5 άτομα * 6 ημέρες * 52 εβδομάδες = 78.000 l/έτος ή 78m³/έτος. 
Συνεπώς, η συνολική απαιτούμενη ποσότητα σε νερό προκύπτει:4.765+78=4.843 m³/έτος. 
Συσχέτιση με άλλα έργα 
Με την πρόσφατη απόφαση ένταξης αναμένεται εντός του 2021 να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια και η διανομή 37.000 κάδων, 
48 απορριμματοφόρων και 37 κλαδοτεμαχιστών στους Δήμους. 
Το προτεινόμενο έργο συσχετίζεται με μελλοντικό έργο της ΜΕΑ Δυτικού Τομέα ΠΚΜ. (Έως ότου κατασκευαστεί, το υπόλειμμα 
διατίθεται στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης). Εκεί θα καταλήγουν: 
 τα παραγόμενα σύμμεικτα απορρίμματα : της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, (σε ποσοστό το 64%), του Δήμου Παιονίας (της Π.Ε. Κιλκίς), 
της Π.Ε. Πιερίας, της Π.Ε. Πέλλας, των Δήμων Αλεξάνδρειας και Νάουσας της Π.Ε. Ημαθίας,  τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ (15% 
έκαστο) των: Π.Ε. Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας και Δυτικής Θεσσαλονίκης  τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας 
βιοαποβλήτων (10% έκαστο) των: Π.Ε. Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας (παρόν έργο) και Δυτικής Θεσσαλονίκης  
 Προβλέπεται να δέχεται και το υπόλειμμα των σύμμεικτων του Δήμου Βέροιας (11.229 tn) το οποίο δύναται, να οδηγείται στη 
ΜΕΑ Κοζάνης. Η δυναμικότητα σχεδιασμού είναι 262.700 τόνοι/έτος και τα υικά που θα ανακτώνται 123.434 τόνοι/έτος, ποσοστό 
47%. 
Στο ίδιο αγροτεμάχιο χωροθετείται ο ΣΜΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας, με δυναμικότητα σχεδιασμού 14.187 τόνοι/έτος και τα 
απορρίμματα θα καταλήγουν στο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Γιαννιτσών. 
Διαβούλευση 
Σύμφωνα με το υπ αριθμ. 197415(757)/17-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ημαθίας, το εν λόγω έργο δεν 
εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας αυτής. 
Κατά την διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης δεν παρήλθαν στην Υπηρεσία μας αντιρρήσεις για την υλοποίηση του εν λόγω 
έργου είτε από πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό), είτε από φορείς εκπροσώπησής τους (Δημοτικά Συμβούλια, Συμβούλια 
Τοπικής Κοινότητας, κ.α.). 
Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια του γεγονότος ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου, με τους όρους που παρατίθενται 
κάτωθι: 
1. Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης του compost θα πρέπει να αναφερθεί εναλλακτικός τρόπος διάθεσης, εκτός από την 
διάθεσή του σε ΧΥΤΥ. 
2. Να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για την ορθή απόσμωση - αποκονίωση τού χώρου και η καλή ποιότητα του  εκλυόμενου αέρα. 
3. Να συντηρείται και να εξετάζεται συχνά η λειτουργικότητα του συστήματος συλλογής κι αποθήκευσης ομβρίων και 
στραγγισμάτων, στο σύνολό του. 
4. Η MEΒA θα δέχεται μόνο -(μετά τη διαλογή στην πηγή/τοποθέτηση και χρήση του καφέ κάδου)-βιοαπόβλητα, εφόσον έχει 
προηγηθεί χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων (τουλάχιστον για το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο και το πλαστικό) σε 
συμφωνία με τον ισχύοντα Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Π.Κ.Μ. 
5. Στο πλαίσιο εφαρμογής της Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 η προς έκδοση ΑΕΠΟ να περιλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης 
αρχείου από τον παραγωγό, στο οποίο θα καταγράφονται “...α) οι ποσότητες (...) γ) τα ονόματα, οι διευθύνσεις των παραληπτών 
και οι ποσότητες του παραγόμενου κομπόστ τύπου Α ή του χωνεύματος τύπου Α που παραδίδονται σε καθένα από αυτούς και οι 
συγκεκριμένες περιοχές – χρήσεις όπου θα χρησιμοποιηθεί...”. 
6. Οι ετήσιες αναφορές, τυχόν κατάθεση ΤΕΠΕΜ που θα ζητηθούν κλπ θα πρέπει να κατατίθενται υποχρεωτικά και στην αρμόδια 
περιβαλλοντική υπηρεσία της ΠΚΜ που αδειοδοτεί λειτουργικά το έργο. 
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,  
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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: κατασκευή και λειτουργία 
της Μονάδας Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ) Δυτικού Τομέα στην Π.Ε. Ημαθίας της Π.Κ.Μ.),  
σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με  αρ. πρωτ. 350208(1117)/07-10-2022  
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ.  
 
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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