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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 7 

Αριθµ. Συνεδρίασης 7η/19.04.2019 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 53 

 

Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 19/04/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 
Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί 
εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 243618(162)/15-
04-2019 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 
3852/2010. 
        
      Παρόντες: 
1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 
2. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 
3. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό µέλος 
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό µέλος 
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό µέλος 
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος 
7. Φύκα Ελένη, τακτικό µέλος 
8. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 
9. Καζαντζίδης Παντελεήµων, τακτικό µέλος 
10. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος 
11. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
13. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος 
14. Αβραµίδης Γαβριήλ, αναπληρωµατικό µέλος 
15. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου. 
  
∆εν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος, 
τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Αβραµίδης Γαβριήλ, αναπληρωµατικό µέλος, και ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, 
τακτικό µέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος. Οι απόντες 
ενηµέρωσαν τηλεφωνικώς για την απουσία τους. Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν ως 
εξής: 1ο - 10ο, 12ο και 11ο. Ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, προσήλθε στη συζήτηση του 6ου 
θέµατος ηµερήσιας διάταξης. Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, προσήλθε στη 
συζήτηση του 9ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης.   
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

  
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. 1319/28-
02-19 (κωδ.152.5a, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3467) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε τίτλο «Προστασία, ∆ιαχείριση και Αξιοποίηση παράκτιου 
µετώπου - Αντιπληµµυρική Προστασία στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» στον Άξονα προτεραιότητας 
ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόσληψης και της διαχείρισης 
κινδύνων» µε τίτλο «Εξυγίανση – Αποκατάσταση του υπεδάφους και του υπόγειου νερού 

στην ευρύτερη περιοχή των ∆ήµων Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων – Μενεµένης και 
∆έλτα»»  
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. 1319/28-02-19 
(κωδ.152.5a, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3467) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε τίτλο «Προστασία, ∆ιαχείριση και Αξιοποίηση παράκτιου 
µετώπου - Αντιπληµµυρική Προστασία στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» στον Άξονα προτεραιότητας 
ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόσληψης και της διαχείρισης 
κινδύνων» µε τίτλο «Εξυγίανση – Αποκατάσταση του υπεδάφους και του υπόγειου νερού 
στην ευρύτερη περιοχή των ∆ήµων Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων – Μενεµένης και 
∆έλτα»» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 590/15-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Γ. Τσαγκαρλή, 
Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 
Π.Κ.Μ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Τσαγκαρλής έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 
αρ. πρωτ.: οικ.236943 (853)/12-04-2019 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ.. Ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για τους λόγους που 
επιβάλλουν την εκτέλεση του έργου, τις περιοχές που καλύπτει, τη διάρκεια του έργου καθώς και 
ότι έχουν ληφθεί όλες οι σύµφωνες γνώµες των εµπλεκόµενων φορέων. Ακολούθησαν ερωτήσεις 
από τις κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη και κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικά µέλη, 
στις οποίες απάντησε ο κ. Τσαγκαρλής. Στη συνέχεια ζήτησε το λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 
κ. Π. Πατουλίδου για περαιτέρω διευκρινίσεις. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει 
λευκό για τους εξής λόγους: την ευθύνη για τη ρύπανση της υπό συζήτηση περιοχής έχουν 
συγκεκριµένοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι οποίοι θα έπρεπε κανονικά να κληθούν να πληρώσουν 
για την εξυγίανση που αναµφίβολα είναι απαραίτητη. Επίσης, η εξυγίανση αφορά ένα µέρος κι όχι 
το σύνολο της περιοχής και από αυτήν θα ωφεληθούν κυρίως ιδιώτες. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – 
Νιόβη, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σχολιάζοντας ότι για προβλήµατα που 
καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε µε την υποβολή της πρότασης χρηµατοδότησης ο µεγάλος 
υπεύθυνος είναι το κράτος. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι 
θα ψηφίσει θετικά, µε πολλές όµως επιφυλάξεις για το µέλλον του συγκεκριµένου έργου. Επίσης, 
σχολίασε ότι δεν επιβλήθηκε καµία απολύτως κύρωση σε αυτούς που προκάλεσαν τη ρύπανση.  
 

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Τσαγκαρλή, τις διευκρινίσεις της κ. Πατουλίδου, τις 
ερωτήσεις και τοποθετήσεις των µελών και τη µεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέµα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή 
έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την µε αρ. πρωτ. 
359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού 
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Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το µε αρ. 
πρωτ. 590/15-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την υπ’ αρ. 
1319/28-02-19 (κωδ.152.5a, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3467) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε τίτλο «Προστασία, ∆ιαχείριση και 
Αξιοποίηση παράκτιου µετώπου - Αντιπληµµυρική Προστασία στην περιοχή παρέµβασης της 
Στρατηγικής Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» στον 
Άξονα προτεραιότητας ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της 
πρόσληψης και της διαχείρισης κινδύνων» και την µε αρ. πρωτ.: οικ.236943 (853)/12-04-2019 
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. η οποία 
έχει ως ακολούθως: 

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Terra-Med, εκπόνησε 
ένα Master Plan για την ανάπτυξη του ∆υτικού Μετώπου της Θεσσαλονίκης, στο οποίο 
περιέχονταν προτάσεις που αφορούσαν µεταξύ άλλων τις χρήσεις γης, την οργάνωση της 
οικονοµικής δραστηριότητας, την περιβαλλοντική προστασία και ανάδειξη των περιοχών 
ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Μέσα από αυτό το Master Plan διατυπώθηκε ένα 
χωρικό όραµα και µια συγκεκριµένη στρατηγική για την περιοχή, σε ευθυγράµµιση µε τα 
υπερκείµενα πλαίσια σχεδιασµού και τις προκύπτουσες από αυτά στρατηγικές, και κατέληγε σε 
ένα σχέδιο δράσης προτείνοντας έργα προτεραιότητας και πιθανές πηγές χρηµατοδότησης.  
 
Στην περιοχή του ∆υτικού µετώπου Θεσσαλονίκης παρατηρήθηκαν περιβαλλοντικές πιέσεις λόγω 
της ύπαρξης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και κυρίως εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, 
βιοµηχανιών επεξεργασίας και παραγωγής ποτών και τροφίµων, ορυζόµυλοι, βιοµηχανίες χάρτου 
καθώς και εγκαταστάσεις οι οποίες είναι εκτός λειτουργίας αλλά ήταν εστίες µεγάλου ρυπαντικού 
φορτίου, όπως ένα εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας αλλά και η άκρως επιβαρυµένη περιοχή των 
βυρσοδεψείων.  
 

Οι συγκεκριµένες δραστηριότητες προκάλεσαν ρύπανση στα εδαφικά οικοσυστήµατα, κυρίως µε 
εναπόθεση βαρέων µετάλλων και «πετρελαιοειδών» στο έδαφος, όπως αναδείχθηκε και 
τεκµηριώθηκε µέσα από εργαστηριακές αναλύσεις στο πλαίσιο του έργου Terra-Med.  
 
Τόσο τα βαρέα µέταλλα όσο και τα «πετρελαιοειδή» αποτελούν ρυπαντές στο έδαφος που 
προκαλούν ζηµιά (πολλές φορές ανεπανόρθωτη) στο βιόκοσµο του εδάφους και εµποδίζουν την 
επιτέλεση βασικών εδαφικών λειτουργιών, όπως η ανάπτυξη υγιών φυτών και η στήριξη της 
τροφικής αλυσίδας. 
 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα του έργου Terra-Med, τα εδαφικά οικοσυστήµατα της 
ευρύτερης περιοχής κρίνονται ως επιβαρυµένα και µη κατάλληλα για χρήσεις στήριξης τροφικής 
αλυσίδας, καθώς και ανθρώπινες δραστηριότητες κατά τις οποίες υπάρχει άµεση επαφή µε το 
έδαφος (π.χ. αστική χρήση). Για να µπορούν και πάλι τα εδαφικά οικοσυστήµατα να στηρίξουν 
χρήσεις που θα διασφαλίζουν την υγεία όσων ζουν και δραστηριοποιούνται εκεί θα πρέπει να 
προηγηθεί εφαρµογή κατάλληλου συστήµατος αποκατάστασης των εδαφικών πόρων και να 
διασφαλιστεί η µείωση των συγκεντρώσεων των ρυπαντών σε σηµεία χαµηλότερα από τα 
αποδεκτά όρια. 
Η εξυγίανση των εδαφο-υδατικών πόρων θα εγγυηθεί:  

� Την προστασία της υγείας των πολιτών που εργάζονται, διαµένουν ή θα 
δραστηριοποιούνται σήµερα αλλά ιδιαίτερα στο µέλλον στην περιοχή αυτή,  

� Την περιβαλλοντική αποκατάσταση στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της περιοχής,  
� Την αποκατάσταση της οικολογικής επιβάρυνσης στο επιφανειακό νερό και την θαλάσσια 

ακτή 
� Την ασφάλεια των θεµελίων των µελλοντικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 
� Την αναβάθµιση της γενικότερης αισθητικής εικόνας και του φυσικού περιβάλλοντος της 

περιοχής  
 
Στο σύνολο της περιοχής αναγνωρίστηκαν 5 υπο-περιοχές µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (έδαφος, 
χρήσεις γης, βαθµός και τύπος υποβάθµισης) για την καθεµία: 
α) χώρος παλιών βυρσοδεψείων  
β) ρέµα ∆ενδροποτάµου 
γ) περιοχή νοτιοανατολικά του Καλοχωρίου  
δ) περιοχή νοτίως εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών 
ε) περιοχή γεµιστηρίων τρένων   
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο ανάπτυξης του ∆υτικού Μετώπου Θεσσαλονίκης 
προτίθεται να καταθέσει πρόταση στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 
προκειµένου να προχωρήσει η απορρύπανση της περιοχής. Αντικείµενο της προτεινόµενης 
πράξης θα αποτελέσει η απορρύπανση των εδαφο-υδατικών πόρων του δυτικού µετώπου 
Θεσσαλονίκης µέσω της εφαρµογής µία σειράς µεθόδων αποκατάστασης οι οποίες έχουν κριθεί 
ως οι πλέον κατάλληλες για εφαρµογή µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους 
στόχους αποκατάστασης που έχουν οριοθετηθεί. Η πράξη αποτελείται από την υπηρεσία 
απορρύπανσης, καθώς και ένα σύστηµα συνεχούς παρακολούθησης της προόδου 
απορρύπανσης για τη διασφάλιση της οµαλής ροής του έργου και της σταδιακής επίτευξης των 
στόχων κατά τη διάρκεια υλοποίησης.  

Η Πράξη περιλαµβάνει δύο Υποέργα (Yποέργο 1: εξυγίανση – αποκατάσταση του υπεδάφους και 
του υπογείου νερού στην ευρύτερη περιοχή των δήµων Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων-Μενεµένης 
και ∆έλτα µε προϋπολογισµό 7,9 εκ € περίπου και Υποέργο 2: υπηρεσία συµβούλου για την 
τεκµηρίωση ορθής εκτέλεσης του Υποέργου 1 µε προϋπολογισµό 730 χιλ €.  

 
Η επιλογή των κατάλληλων µεθόδων αποκατάστασης ανά υπο-περιοχή της ευρύτερης περιοχής 
θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη διάφορες παραµέτρους και δεδοµένα όπως: 

� Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του ρύπου  
� Έκταση της υφιστάµενης ρύπανσης  
� Γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της κορεσµένης και ακόρεστης ζώνης 
καθώς και υδραυλική επικοινωνία µε τον δυνητικό αποδέκτη 

� ∆ιεύθυνση και ταχύτητα ροής του υπόγειου νερού  
� ∆ιεθνείς πρακτικές για την εφαρµογή τεχνολογιών απορρύπανσης σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις 

� Εµπειρίες από εφαρµογή τεχνολογιών απορρύπανσης και ιδιαίτερα σε παρεµφερείς ή 
όµοιες υδρογεωλογικές συνθήκες στην Ελλάδα 

� Τον υφιστάµενο περιβαλλοντικό κίνδυνο της ρύπανσης µε δεδοµένη την άµεση επαφή του 
χώρου µε ευαίσθητο αποδέκτη 

� Οικονοµικοτεχνικές συνθήκες   
 
Η επιλογή της λύσης εξυγίανσης / αποκατάστασης της κάθε υπο-περιοχής θα βασιστεί στα 
παρακάτω κριτήρια : 

� Την εφαρµογή τεχνολογίας µε όσο το δυνατόν λιγότερες τεχνικές και κατασκευαστικές 
παρεµβάσεις και έργα εξαιτίας της ιδιοµορφίας του πεδίου και την ύπαρξη υπόγειων 
εγκαταστάσεων που συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή και περιορισµό των κινήσεων 

� Την απλότητα της µεθόδου και την διαθεσιµότητα της αντίστοιχης τεχνολογίας 
� Το κόστος επένδυσης και ευκολία συντήρησης 
� Την ασφάλεια κατά την λειτουργία της τεχνικής απορρύπανσης   
� Την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου βάσει διεθνών παραδειγµάτων  
� Την µεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα των µέτρων µε την µικρότερη δυνατή όχληση. 
� Τον χρονικό ορίζοντα της απορρύπανσης.  

 
Μέσα από τη µελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής και του βαθµού υποβάθµισης 
κρίθηκε µία σειρά από on site και in situ τεχνικές απορρύπανσης εδαφών ως οι πλέον κατάλληλες 
για εφαρµογή σε συνδυασµό µε την αποµάκρυνση ποσοτήτων επικινδύνων και µη επικινδύνων 
αποβλήτων.  
Η εφαρµογή των τεχνικών αυτών (Υποέργο 1) θα συνοδεύεται και από έργο συνεχούς 
παρακολούθησης της προόδου της αποκατάστασης (Υποέργο 2) ώστε να διασφαλιστεί ότι: 

� Με τη λήξη του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του Υποέργου 1, το σύνολο των εδαφών 
στις περιοχές παρέµβασης θα είναι απορρυπασµένο και κατάλληλο ακόµη και για αστική 
χρήση.  

� Τυχόν αποκλίσεις ως προς την πορεία απορρύπανσης, τόσο χωρικά όσο και χρονικά να 
εντοπίζονται έγκαιρα (από το υποέργο 2) και θα εκτελούνται οι απαραίτητες διορθωτικές 
ενέργειες.  

     Οι µελέτες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι η εφαρµογή των µέτρων απορρύπανσης θα πρέπει 
να γίνει σε έκταση 456.947 m2 η οποία αναλύεται σε 11.853 m2 στην περιοχή των βυρσοδεψίων, 
94.508 m2 στην περιοχή του ρέµατος του ∆ενδροποτάµου, 322.500 m2 Νότιο Ανατολικά του 
Καλοχωρίου, 8.831 m2 νότια των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και 19.255 m2 
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στην περιοχή των Γεµιστηρίων Τραίνων. Στις ανωτέρω περιοχές εκτιµάται ότι βρίσκονται 950 
τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων, 1350 τόνοι µη επικίνδυνων αποβλήτων, 12.750 m3 ρυπασµένου 
εδάφους και 9.500 m3 επιβαρυµένες ποσότητες υπόγειου νερού. Το µεγαλύτερο µέρος του 
κόστους προέρχεται από την απορρύπανση του ρυπασµένου εδάφους και του υπόγειου νερού. 

Μέσα από την απορρύπανση της περιοχής θα επιτευχθεί: 

� Η διασφάλιση της καλής ποιότητας των εδαφο-υδατικών πόρων και η συνεπακόλουθη 
διασφάλιση της υγείας του οικοσυστήµατος και διατήρησης της βιοποικιλότητας.  

� Η διασφάλιση της υγείας όσων ζουν ή δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. 

� Η αισθητική αναβάθµιση της περιοχής η οποία θα προσελκύσει νέο ενδιαφέρον για 
δραστηριοποίηση σε διαφόρους τοµείς 

� Η οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, όπως θα προκύψει από την εγκατάσταση νέων 
επενδυτικών δραστηριοτήτων και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 
Η χρονική διάρκεια της πράξης θα είναι 36 µήνες και για τα 2 υποέργα. Ωστόσο, αν για την 
απορρύπανση απαιτηθεί µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα η πράξη θα παραταθεί µέχρις ότου 
επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι του.   
 

Για τις προβλεπόµενες παρεµβάσεις έχει δοθεί η έγγραφη έγκριση των εργασιών εξυγίανσης –
αποκατάστασης του υπεδάφους και του υπόγειου νερού από το τµήµα Περιβαλλοντικού και 
Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.  

Φορέας υλοποίησης της πράξης θα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε αρµόδιο το 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Κ.Μ. της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

Για την υλοποίηση της πράξης θα προκηρυχτεί ανοικτός διεθνής διαγωνισµός σύµφωνα µε τον 
Ν.4412/16. Η απορρύπανση θα γίνει από εξειδικευµένες εταιρείες µε διεθνώς αναγνωρισµένες και 
επιστηµονικά ελεγµένες µεθόδους.».   
  

                                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  πλειοψηφία  
                     (µειοψηφούντος του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε λευκό)  
                                                                                                              

να εγκρίνει την υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. 1319/28-02-19 
(κωδ.152.5a, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3467) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε τίτλο «Προστασία, ∆ιαχείριση και Αξιοποίηση παράκτιου 
µετώπου - Αντιπληµµυρική Προστασία στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» στον Άξονα προτεραιότητας 
ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόσληψης και της διαχείρισης 
κινδύνων» µε τίτλο «Εξυγίανση – Αποκατάσταση του υπεδάφους και του υπόγειου νερού 
στην ευρύτερη περιοχή των ∆ήµων Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων – Μενεµένης και 
∆έλτα». 
 
 
       Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                    
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
      
                     
 
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται                                                                                                                         
      Μιχάλης Τζόλλας                                                                                        ανωτέρω) 

ΑΔΑ: ΩΞ327ΛΛ-4ΡΣ


		2019-04-24T10:59:16+0300
	Athens




