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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

                                                                    ΘΕΜΑ 4ο
Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κέντρου ευρυεκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού
REPUBLIC (πρώην  ΠΛΑΝΗΤΗΣ,  πρώην  ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ)  100,3  MHz,  του  φορέα  ‘’Metromedia
Α.Ε.’’ στο Ύψωμα ‘’Κολοσύρτης’’, στο Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κέντρου ευρυεκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού REPUBLIC
(πρώην  ΠΛΑΝΗΤΗΣ,  πρώην  ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ)  100,3  MHz,  του  φορέα  ‘’Metromedia Α.Ε.’’ στο
Ύψωμα ‘’Κολοσύρτης’’, στο Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το
με αρ. πρωτ. 815/14-06-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία
έδωσε το λόγο στην κ. Ελ. Μινοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ.
Μινοπούλου  έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  με  αρ.  πρωτ.:  96773  (2384)/13-06-2018  εισήγηση  του
Τμήματος  Περιβάλλοντος  &  Υδροοικονομίας  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  Π.Ε.
Θεσσαλονίκης.  Ανέφερε  ότι  σκοπός  της  κατατεθείσας  Μ.Π.Ε.  είναι  να  προχωρήσει  ο  ραδιοφωνικός
σταθμός στη νομιμοποίηση των κεραιοδιατάξεών του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που άλλαξε
πρόσφατα  και  δίνει  στους  ραδιοφωνικούς  σταθμούς  αυτή  τη  δυνατότητα.  Ενημέρωσε  τα  μέλη  ότι  η
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Υπηρεσία  έκανε  έγγραφο  προς  την  Ελληνική  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας  προκειμένου  αυτή  να
διενεργήσει  πρόσφατες  μετρήσεις  ώστε  να  ξέρει  η  Υπηρεσία  πού  κυμαίνονται  τα  επίπεδα  των
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Η ΕΕΑΕ έκανε μετρήσεις στις 25 Απριλίου 2018. Στον σταθμό κεραιών στο
Ύψωμα ΄΄Κολοσύρτης’’ που βρίσκεται το κέντρο ευρυεκπομπής του υπό συζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού
οι  μετρήσεις  ήταν  κάτω  των  ορίων  ασφαλούς  έκθεσης  του  πληθυσμού,  όπως  αυτά  ορίζονται  στη
νομοθεσία. Επίσης, ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η
υπηρεσία  εισηγείται  θετικά.   Ακολούθησαν  ερωτήσεις  από  τους  κ.  Παυλίδου  Φωτεινή  –  Νιόβη,  κ.
Χαραλαμπίδου Δέσποινα και κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικά μέλη, στις οποίες απάντησε
η κ. Μινοπούλου. 

Ακολούθησαν  οι  τοποθετήσεις  των  μελών  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής.  Η κ.  Παυλίδου  Φωτεινή  –
Νιόβη, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, καθώς θεωρεί ότι θα μπει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο. Πρότεινε να συμπεριληφθούν στις παρατηρήσεις της υπηρεσίας τα εξής: τακτική επικαιροποίηση
των μετρήσεων, διενέργεια επιτόπιων έλεγχων σε τυχαίο χρόνο, βιωσιμότητα των σταθμών, και αυτά να
ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό
μέλος,  δήλωσε  ότι  θα  ψηφίσει  λευκό,  επικαλούμενος  την  τοποθέτησή  του  στην  5η  συνεδρίαση  της
Μητροπολιτικής Επιτροπής (14-03-2018) όπου συζητήθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας
άλλων ραδιοφωνικών σταθμών. Η κ.  Χαραλαμπίδου Δέσποινα,  τακτικό μέλος,  δήλωσε ότι  θα ψηφίσει
λευκό. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Μετά την
ολοκλήρωση  της  εισήγησης  και  των  τοποθετήσεων  η  κ.  Π.  Πατουλίδου,  Αντιπεριφερειάρχης  Μ.Ε.Θ.,
πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή
ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ  ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ  ΕΣΤΑΛΗ  Η
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

    ------------------------        -------------------     -------------------

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν  σχετικού αιτήματος  της  περιβαλλοντικής  αρχής  για  το έργο -  δραστηριότητα του σημείου 1 του
παρόντος,  η  Μητροπολιτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  την  με  αρ.  πρωτ.:  96773  (2384)/13-06-2018
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε.
Θεσσαλονίκης  του  σημείου  2  του  παρόντος,  το  με  αρ.  πρωτ.  815/14-06-2018 διαβιβαστικό  έγγραφο  του
Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ.,  το  άρθρο  213  του  Ν.  3852/2010  ‘‘περί  αρμοδιοτήτων  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής’’,  την  υπ’  αριθμ.  46/Ορθή  Επανάληψη/2017  απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  ‘‘περί  εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης’’,  την  με  αρ.  πρωτ.  16534,
15078/14-03-2017  απόφαση  του  Γ.Γ.  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  «περί
επικύρωσης  εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  Μητροπολιτικής
Ενότητας  Θεσσαλονίκης»,  την  αριθμ.  32/2017  απόφαση  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  «περί  εκλογής
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία
ελέγχθηκε και  εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ.  πρωτ.:  18345/23-03-2017 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  «περί  Ορισμού  Γραμματέα  και  αναπληρωτή  Γραμματέα  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της  Μ.Ε.Θ.»,  γνωμοδοτεί  επί  του  φακέλου  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ως εξής:

                                                         Γνωμοδοτεί  κατά πλειοψηφία
       (μειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινας που ψήφισαν λευκό)
                                                
Θετικά για  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  του  κέντρου  ευρυεκπομπής  του  ραδιοφωνικού  σταθμού
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REPUBLIC (πρώην ΠΛΑΝΗΤΗΣ, πρώην ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ) 100,3 MHz, του φορέα ‘’Metromedia Α.Ε.’’
στο Ύψωμα ‘’Κολοσύρτης’’, στο Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω.

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση
της  λειτουργίας  του  υφιστάμενου  κέντρου  ευρυεκπομπής  (κ.ε.)-κεραία,  του ραδιοφωνικού  σταθμού
REBUBLIC (πρώην ΠΛΑΝΗΤΗΣ, πρώην ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ) 100,3 ΜHz,  του φορέα "METROMEDIA A.E.",
Το εν λόγω κ.ε.-κεραία βρίσκεται επί εδάφους, στο ύψωμα «Κολοσύρτης», του όρους Χορτιάτη, στη Δημοτική
Ενότητα Χορτιάτη, του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρόσβαση στη θέση εγκατάστασης του σταθμού εξασφαλίζεται από υφιστάμενο
χωματόδρομο. 

Πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις  16 Μαρτίου 2018, παρουσία του κου Ουρούλη Κοσμά, μέλους της
ομάδας σύνταξης της Μ.Π.Ε. (Απόφαση Περιφερειάρχη έγκρισης μετακίνησης με α.π. οικ. 133105/3253/16-
03-2018)

Η  θέση  της  εγκατάστασης  του  έργου  βρίσκεται  εντός  δημόσιας  δασικής  έκτασης.  Η  βάση  της
κεραιοδιάταξης και οι οικίσκοι στέγασης των μηχανημάτων εκπομπής βρίσκονται σε υψόμετρο 997 μέτρων
και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως ο οικισμός του Χορτιάτη και η εγκαταλειμμένη θερινή κατασκήνωση
των προσκόπων στα βόρεια και βορειοδυτικά, καθώς και τμήματα του οδικού δικτύου) βρίσκονται σε πολύ
χαμηλότερα  υψόμετρα.  Η  στρατιωτική  εγκατάσταση  του  στρατιωτικού  ραντάρ  βρίσκεται  στα  Νότια  -
Νοτιοανατολικά, σε υψόμετρο 1200 μέτρα. Η στρατιωτική εγκατάσταση στα Ανατολικά - Νοτιοανατολικά
βρίσκεται  στα  985  μέτρα.  Εντός  της  περιοχής  μελέτης  εντοπίζεται  η  Ι.Μ.  Μεταμορφώσεως  Σωτήρος  σε
απόσταση περίπου 900μ. και σε απόσταση 550μ. περίπου ανατολικά του χώρου εγκατάστασης βρίσκεται η
πλησιέστερη  οριογραμμή  της  περιοχής  «ΛΙΜΝΕΣ  ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ  –  ΒΟΛΒΗΣ,  ΣΤΕΝΑ  ΡΕΝΤΙΝΑΣ  ΚΑΙ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ»,  που  ανήκει  στο  δίκτυο  Natura  2000.  Το  μέσο  υψόμετρο  στο  νότιο  τμήμα του
οικισμού του Χορτιάτη είναι 700 μέτρα περίπου, δηλαδή σε εκείνη την περιοχή ο οικισμός βρίσκεται περίπου
295 μέτρα χαμηλότερα από την κεραία ενώ λοιπά τμήματα του οικισμού βρίσκονται ακόμη χαμηλότερα. Τα
θεσμοθετημένα  όρια  του  Χορτιάτη  βρίσκονται  σε  απόσταση  690  περίπου  μέτρων  (ευθεία  γραμμή)
βορειοδυτικά της κεραίας, ενώ τμήμα του οικισμού είναι εντός της περιοχής μελέτης. 

Οι συντεταγμένες της θέσης του σταθμού είναι σε ΕΓΣΑ ΄87, X=424059.89, Y=4493886.20.

Το έργο έχει ήδη εκτελεσθεί από το έτος 1993-1996 και περιλαμβάνει 2 οικίσκους στέγασης εξοπλισμού
και  4 ιστούς  ανάρτησης  κεραιοσυστημάτων/κεραιοδιατάξεων  (έναν  κυρίως,  ύψους  27  m,  έναν  εφεδρικό,
ύψους 13,87 m και δύο βοηθητικούς). Η κεραία εκπομπής είναι αναρτημένη στον κυρίως μονοσωλήνιο ιστό
και  εκπέμπει  με  ρ/φ  πομπό  μέγιστης  ονομαστικής  ισχύος  5  kW.  Η  εφεδρική  κεραία  εκπομπής  είναι
αναρτημένη στον  εφεδρικό μονοσωλήνιο ιστό. Από το εφεδρικό κεραιοσύστημα μπορεί να εκπέμψει εφεδρικά
και  ο  ρ/φ  σταθμός  Metropolis.  Στη  μελέτη  αναφέρεται,  ως  παρατήρηση:  «όταν  χρησιμοποιείται  εφεδρική
κεραία  του  ρ/φ  σταθμού  Republic από το  σταθμό  Metropolis και  εκπέμπει  εφεδρικά,  τότε  μειώνουμε   την
εκπεμπόμενη ισχύ εκπομπής του ρ/φ σταθμού  Republic κατά τόσο όσο η εκπεμπόμενη  ισχύς του ρ/φ σταθμού
Metropolis, έτσι ώστε το τελικό ΕIRP, να διατηρείται ποιοτικά και ποσοτικά». H συνολική εγκατεστημένη ισχύς
είναι περίπου 15 kW. Ο ρ/φ σταθμός δεν διαθέτει Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος  (H/Ζ).

Η μέγιστη ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP) της κεραιοδιάταξης ευρυεκπομπής είναι το μέγιστο
51.174 kW.

Το έργο κατατάσσεται -σύμφωνα με την Υ.Α.1958/2012 (Β'21) 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 τροποποιήθηκε με τον Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/10.08.2016 ΦΕΚ
2471/Β/2016-, στην κατηγορία Α, υποκατηγορία 2, ομάδα 12 α/α 3 καθώς πρόκειται για κ.ε. ρ/φ σταθμού με
EIRP<=100kW.

Το κέντρο εκπομπής - κεραία του ρ/φ σταθμού δεν απασχολεί  κανέναν εργαζόμενο σε σταθερή και
μόνιμη βάση, παρά μόνον τεχνικούς συντήρησης που την επισκέπτονται μία με δύο φορές ανά μήνα. 

Η μοναδική περιβαλλοντική επίπτωση είναι η ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην φάση
της  λειτουργίας  της  δραστηριότητας.  Επειδή  η  δραστηριότητα  καταναλώνει  μόνο ηλεκτρική  ενέργεια,  ως
πρώτη ύλη και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει H/Ζ, δεν επηρεάζει τα νερά, το έδαφος, τον αέρα, το ακουστικό
περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα. 
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Η υπηρεσία, με το με α.π. 141423(3457)/21-03-2018 έγγραφό της, υπέβαλλε ερώτημα προς την αρμόδια
«Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τα επίπεδα των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων  στο περιβάλλον,  του σταθμού κεραιών στο ύψωμα ‘Κολοσύρτης’,  στο  Χορτιάτη.  Με το 14 σχετ.
έγγραφο (στο πεδίο 2 του παρόντος), η ΕΕΑΕ απάντησε, ότι συνεργείο της πραγματοποίησε στις 25-04-2018
αυτοψία και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον,
του σταθμού κεραιών στο ύψωμα ‘Κολοσύρτης’ και ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν πως οι τιμές
ήταν  κάτω  από  τα  όρια  ασφαλούς  έκθεσης  του  γενικού  πληθυσμού,  όπως  αυτά  ορίζονται  στην  κείμενη
νομοθεσία, σε όλες τις θέσεις που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στην εν λόγω περιοχή.

Σε  συνέχεια  του  γεγονότος  ότι  η  δημοσιοποίηση  της  μελέτης  έγινε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της
κείμενης νομοθεσίας και ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια
υπηρεσία, μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία, η υπηρεσία δεν έχει  αντιρρήσεις για το περιεχόμενο
της ΜΠΕ και γνωμοδοτεί θετικά για τη λειτουργία και αναβάθμιση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι προδιαγραφές, που αναφέρονται στην εν λόγω ΜΠΕ,
στην εγκεκριμένη Μελέτη Εκπομπής Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, στην κείμενη νομοθεσία και με τις
εξής προϋποθέσεις:

1. Η στάθμη θορύβου, κατά τη λειτουργία του σταθμού, να μην υπερβαίνει τα 50 dΒ(Α), μετρούμενη
στα όρια του οικοπέδου της. Οι πηγές θορύβου (όπως κλιματιστικά, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) θα
πρέπει  να  είναι  άριστα  ηχομονωμένες  και  με  κατάλληλη  έδραση  ώστε  να  απορροφούνται  οι
κραδασμοί και ο θόρυβος.

2. Τα στερεά απόβλητα που τυχόν  προκύπτουν κατά τη λειτουργία του έργου,  να διαχειρίζονται
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  50910/2727/2003  (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003),  και  να  μην
απορρίπτονται  ανεξέλεγκτα  σε  ιδιωτικούς  ή  δημόσιους  χώρους  ή  να  καίγονται  στο  χώρο του
έργου.

3. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που, τυχόν, προκύπτουν από την συντήρηση των μηχανημάτων του
έργου να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 40 64Α/02-03-2004) (συλλογή για
ανακύκλωση  από  ειδικά  αδειοδοτημένες  εταιρίες).  Να  συλλέγονται  και  να  αποθηκεύονται
προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο,  και  να  δίνονται  σε  ειδικά  αδειοδοτημένες  εταιρείες  συλλογής.  Να  μην  απορρίπτονται
χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και λιπαντικά στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο
σύστημα αποχέτευσης.

4. Ο απόβλητος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός να διαχειρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28003-2006) ή της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103/14 (ΦΕΚ
1184/Β/09-05-2006), όπως εκάστοτε ισχύουν κατά περίπτωση αν ανήκουν στα επικίνδυνα ή μη
απόβλητα.

5. Η διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που τυχόν παράγονται να γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 115/2004  (ΦΕΚ 80/Α/5-3-2004).

6. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της δραστηριότητας ο κύριος του έργου να προβεί στην
αποκατάσταση του χώρου εγκατάστασης. Οι οικίσκοι να καθαιρεθούν και τα υλικά κατεδάφισης
(μπάζα) να συλλεχθούν και μεταφερθούν, από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία, σε Σύστημα
Εναλλακτικής  Διαχείρισης  ΑΕΚΚ.  Ο  μηχανολογικός  εξοπλισμός  και  άλλα  υλικά  της
εγκατάστασης, να αξιοποιηθούν μέσω ανακύκλωσης η να διαχειριστούν σύμφωνα με την κείμενη
περιβαλλοντική νομοθεσία.

7. Να τηρούνται οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
8. Η παρούσα γνωμοδότηση, δεν εξετάζει θέματα που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της 

                   έκτασης που βρίσκεται η εγκατάσταση, καθόσον αποτελούν αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
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Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 
ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

1. Κούης Κωνσταντίνος
2. Χριστόπουλος Μιχάλης
3. Παγώνης Ιωάννης
4. Κελεσίδου Χρηστίνα
5. Φύκα Ελένη
6. Ασπασίδης Γεώργιος
7. Καζαντζίδης Παντελεήμων
8. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη
9. Χαραλαμπίδου Δέσποινα
10. Ιγνατιάδης Θεόδωρος
11. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα
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