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

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 6ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) 
στην Τ.Κ. Πεθελινού του Δήμου Εμμανουήλ 
Παππά της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) 
Σερρών» (ανήκει στην υποκατηγορία Α2)» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/12-09-2022 
Αριθμ. Απόφασης: 76/ 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 6ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στην Τ.Κ. Πεθελινού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά 
της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών» (ανήκει στην υποκατηγορία Α2)» και έδωσε το λόγο 
στoν κ. Καριπίδη Δημήτριο Περιφερειακό Σύμβουλο της ΠΕ Σερρών ο οποίος έθεσε υπόψη την αρ. 
πρωτ. 534213(3372)/01-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. 
Σερρών 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 

1.Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α΄) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.Π.Δ. 133/23.12.2010 (ΦΕΚ 226/27.12.2010/τ.Α΄) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως 

τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με την αριθ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 4302/30.12.2016/τ.Β΄) απόφαση του Γενικού 
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Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει. 

3.Αριθμ. οικ.61/13-01-2022 (ΦΕΚ 27 ΥΟΔΔ/2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής  Μακεδονίας «Ορισμός 

Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».   

4.Αριθμ. οικ. 72217(1346)/2022 (ΦΕΚ 458 Β/2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».  

5.Αριθμ. 104057(143)/2022 (ΦΕΚ 702 Β/2022) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Π.Κ.Μ. «Παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των 

Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

6.Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α΄) με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

7.Ν. 3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/25.4.2002/τ.Α΄) με θέμα «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 

διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 

8.Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011/τ.Α΄) με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9.Ν. 4685/07-05-2020 (ΦΕΚ 92 Α΄/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

10.Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού 

με τις διαδικασίες αυτές θέματος», όπως ισχύει. 

11.Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 1649/45/14.1.2014 (ΦΕΚ 45/15.1.2014/τ.Β΄) με θέμα «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». 

12.Υ.Α. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε 

άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως ισχύει. 

13.Αριθ. πρωτ. 94675(378)/3.3.2015 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 

Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Εισήγηση θεμάτων προς τα συλλογικά όργανα 

της Π.Κ.Μ.». 

14.Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/10.8.2016/τ.Β΄) με θέμα «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/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15.Υ.Α. αριθμ. οικ. 2307/26.1.2018 (ΦΕΚ 439/14.2.2018/τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 

(ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΄΄Κατάταξη δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 

ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)΄΄, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 

7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων». 

16.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/06.08.2020 (ΦΕΚ 3291 Β΄/2020) «Τροποποίηση της υπ΄αριθ.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 το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», 

ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας». 

17.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022 (ΦΕΚ 841 Β΄/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό 

στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 

1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 

άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄2471)», όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/23-06-2022 (ΦΕΚ 3636 Β΄/11-07-2022) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση …». 

18.Αριθμ. 20/2022 (ΑΔΑ: 9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών 

του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει», με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες 

στην Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ. των Γενικών Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  και Μεταφορών & Επικοινωνιών.   
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19.Αριθ. πρωτ. 530110(511)/21-07-2022 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ» για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 

στην Τ.Κ. Πεθελινού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της ΠΕ Σερρών», με το οποίο ζητήθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 

20.Αποδεικτικό ανάρτησης με ημερομηνία 27.07.2022, με το οποίο αναρτήσαμε στον πίνακα ανακοινώσεων την ανακοίνωση – 

πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που μας διαβιβάστηκε με το (19) σχετικό έγγραφο. 

21.Αριθ. πρωτ. οικ.547078(3473)/28.07.2022 έγγραφό μας, με το οποίο απεστάλη το (20) σχετικό αποδεικτικό ανάρτησης στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο Κ.Μ. 

22.Το γεγονός ότι η προθεσμία για την συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των 

απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος είναι από της 22.07.2022 έως της 21.08.2022. 

23.Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν στο τμήμα μας απόψεις και προτάσεις πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους επί του 

περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος. 

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

α.Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και κανένας πολίτης ή φορέας δεν 
κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας για το περιεχόμενο της ΜΠΕ.  
Β.Η Υπηρεσία εισηγείται θετικά για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου υπό προϋποθέσεις, όπως αναλύονται παρακάτω.  
 1. Υποβληθέντα στοιχεία 
Εξετάσθηκε το τεύχος της ΜΠΕ όπως αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό μητρώο (ΗΠΜ) με ΠΕΤ 2009364429  και 
όπως μας εστάλη με το ανωτέρω (19) σχετικό. 
2. Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., το έργο αφορά στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Τοπικής Κοινότητας 
του Πεθελινού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά ΠΕ Σερρών που κατασκευάστηκε για τη διαχείριση των λυμάτων του εν λόγω 
οικισμού. Ο υφιστάμενος βιολογικός καθαρισμός σχεδιάστηκε για 400 άτομα με πρόβλεψη να εξυπηρετεί μελλοντική αύξηση 
δυναμικότητας 50%, δηλαδή 600 ισοδύναμους κατοίκους. Αδειοδοτήθηκε για πρώτη φορά περιβαλλοντικά το 2004 με την 
αριθ.πρωτ. 1583/30-07-2004 Απόφαση Ε.Π.Ο. που αφορούσε την «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων με βιοδίσκους, 
δυναμικότητας 400 ατόμων, σε τμήμα του με αριθμό 68 αγροκτήματος του ΔΔ Πεθελινού, Δήμου Στρυμόνα, Ν.Σερρών» η οποία 
έληξε και δεν ανανεώθηκε. 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πραγματεύεται την εκ νέου περιβαλλοντική αδειοδότηση του 
υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού.  
3. Θέση:  
Η θέση του υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, νοτιοδυτικά του οικισμού Πεθελινού και 
συγκεκριμένα σε τμήμα του με αριθμό 68 αγροτεμαχίου του ΣΑΑΚ 1968 του αγροκτήματος Πεθελινού, που αποτελεί δημόσια 
έκταση.  
Υπάγεται διοικητικά στην Τοπική Κοινότητα (ΤΚ) Πεθελινού, της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) Στρυμώνα, στο Δήμο Εμμανουήλ 
Παππά της ΠΕ Σερρών.  
Η συνολική έκταση του γηπέδου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο βιολογικός καθαρισμός και το αντλιοστάσιο εισόδου 
(προσαγωγής-ανύψωσης) λυμάτων ανέρχεται σε 2.250 τ.μ. (ενδεικτ.συντετ. ΕΓΣΑ΄87 : Χ=475048, Ψ=4533751). 
Η περιοχή μελέτης είναι πεδινή και υπάρχουν κυρίως αγροτικές καλλιέργειες. Ο πλησιέστερος οικισμός είναι του Πεθελινού που 
αποτελεί και τον εξυπηρετούμενο οικισμό από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, σε απόσταση περίπου 290m ανατολικά 
του γηπέδου της εγκατάστασης. Νότια του γηπέδου του βιολογικού σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ υπάρχει ο ποταμός Στρυμόνας 
και βορειοδυτικά σε απόσταση περίπου 150m υπάρχει η τάφρος (λίμνη) Πεθελινού η οποία αξιοποιείται ως κωπηλατοδρόμιο. 
Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω παράπλευρα υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου δημοτικού δρόμου ο οποίος συνδέεται με το 
τοπικό επαρχιακό οδικό δίκτυο. 
4.Υφιστάμενη κατάσταση 
Ο βιολογικός καθαρισμός είναι υφιστάμενος και λειτουργικός. Οι τελευταίες προσθήκες έγιναν το έτος 2019 και αφορούσαν στην 
αντικατάσταση αποκλειστικά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος ήταν παλιός και πρόσθετα είχε φθαρεί από τις 
πλημμύρες που είχαν πλήξει την περιοχή το 2015. Στην παρούσα φάση δεν προβλέπεται κάποια κτιριακή επέκταση ή μεταβολή 
στις εγκαταστάσεις και στον τρόπο λειτουργίας του βιολογικού. 
5.Μέγεθος και περιγραφή του έργου   
Η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού είναι αυτή της ενεργού ιλύος με το σύστημα των 
περιστρεφόμενων βιοαντιδραστήρων (περιστρεφόμενων ημιεμβαπτισμένων βιοδίσκων). Το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων είναι 
διβάθμιο, καθώς αποτελείται από δύο βαθμίδες επεξεργασίας και οι μέγιστες ημερήσιες παροχές λυμάτων είναι: 2011: 85,4m3/d 
(474 κατ.), 2021: 89,9m3/d (499 κατ.), 2041: 99,4 m3/d (551 κατ.) με μέγιστες ωριαίες παροχές 17,8, 18,7 και 20,7 m3 
αντίστοιχα. 
Η μονάδα του βιολογικού καθαρισμού περιλαμβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις και εξοπλισμό: αντλιοστάσιο εισόδου 
(προσαγωγής των λυμάτων), αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο περιστρεφόμενου τυμπάνου, δεξαμενή προεπεξεργασίας και 
εξισορρόπησης, ρυθμιστή ροής, βιολογική μονάδα-βιοδίσκοι, μονάδα καθίζησης, μονάδα χλωρίωσης-απολύμανσης, μονάδα 
περίσσειας ιλύος, ηλεκτρολογικός πίνακας-πίνακας αυτοματισμών-ρυθμιστές στροφών, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ). 
Ο οικισμός του Πεθελινού διαθέτει κατασκευασμένο εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο. Τα λύματα του οικισμού αρχικά μεταφέρονται 
με συλλεκτήριο αγωγό από το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού στο κεντρικό φρεάτιο συλλογής. Στη συνέχεια τα λύματα μέσω 
του αγωγού προσαγωγής μεταφέρονται στο αντλιοστάσιο εισόδου (προσαγωγής-ανύψωσης) λυμάτων. Κατόπιν, μέσω 
καταθλιπτικού αγωγού οδηγούνται στην εγκατάσταση του βιολογικού και  συγκεκριμένα στο σύστημα εσχαρισμού μέσω 
περιστροφικού τυμπάνου για την αναγκαία προεπεξεργασία. Η συγκεκριμένη διάταξη βρίσκεται εντός του κτιρίου του βιολογικού. 

ΑΔΑ: 9ΚΩΩ7ΛΛ-ΛΗ3



 

 

Στο επόμενο στάδιο τα λύματα διοχετεύονται στη 1η δεξαμενή συγκέντρωσης λυμάτων (προεπεξεργασίας) η οποία είναι 
τριθάλαμη, υπόγεια κάτω από το δάπεδο του κτιρίου. Τα λύματα εισέρχονται αρχικά στον 1ο θάλαμο  όπου καθιζάνει ή επιπλέει 
το μεγαλύτερο μέρος των στερεών. Στην ίδια δεξαμενή εισέρχεται με αγωγό και η περίσσεια λάσπης από τη βιολογική βαθμίδα. 
Στη συνέχεια τα λύματα εισέρχονται στον 2ο θάλαμο όπου σε επαρκή χρόνο παραμονής των λυμάτων καθιζάνουν τα 
αιωρούμενα στερεά. Η μείωση του οργανικού φορτίου στους δύο θαλάμους μαζί με τη σχάρα-φίλτρο ανέρχεται στο 30%. Ο 3ος 
θάλαμος αποτελεί τη δεξαμενή (και το αντλιοστάσιο) εξισορρόπησης, όπου υπάρχουν δύο αντλίες (βασική και εφεδρική) που 
στέλνουν τα λύματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην βαθμίδα βιολογικής επεξεργασίας (βιοδίσκοι) όπου απαιτείται σταθερή 
ροή λυμάτων. Οι τρεις δεξαμενές έχουν όγκο 75 κ.μ. 
Η βιολογική μονάδα συνίσταται από μια δεξαμενή 6 m3 κατάλληλου (κυλινδρικού) σχήματος και κατακόρυφους δίσκους 
ομόκεντρα τοποθετημένους σε οριζόντιο άξονα που περιστρέφεται. Στην επιφάνεια των δίσκων αναπτύσσονται οι 
μικροοργανισμοί με τη μορφή προσκολλούμενου φίλμ εξασφαλίζοντας τον καθαρισμό των λυμάτων. Στη συνέχεια, τα λύματα, 
αφού υποστούν βιολογική επεξεργασία, κατά την οποία επιτυγχάνεται βιοαποδόμηση του οργανικού φορτίου των λυμάτων σε 
ποσοστό της τάξης του 92-96% του αρχικού οργανικού φορτίου με ταυτόχρονη νιτροποίηση, υπερχειλίζουν στην δεξαμενή 
καθίζησης όγκου 4,5m3 , όπου καθιζάνει η ιλύς και υπερχειλίζουν τα υγρά προς τη δεξαμενή χλωρίωσης διαστάσεων 
2,5x1x1,5m3. Στην τελευταία πραγματοποιείται απολύμανση μέσω συστήματος χλωρίωσης και κατόπιν τα επεξεργασμένα 
λύματα οδηγούνται μέσω αγωγού μήκους 12μ προς διάθεση στον ενδιάμεσο αποδέκτη, που είναι μια παρακείμενη 
αποστραγγιστική τάφρος, η οποία ακολουθώντας διαδρομή μήκους 575μ, καταλήγει στην τάφρο (λίμνη) Πεθελινού που αποτελεί 
τον τελικό αποδέκτη. H περίσσεια λάσπης από τη δεξαμενή καθίζησης διοχετεύεται στην υπόγεια τριθάλαμη δεξαμενή και από 
εκεί οδηγείται σε ξηραντική κλίνη επιφάνειας 25τ.μ. και παραδίδεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία.   
Το κτίριο του βιολογικού έχει εμβαδόν 10x7,5=75m2. Η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων ανέρχεται σε 12,41 KW. Πρόσθετα στην μονάδα υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος το οποίο χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για εφεδρική παροχή ενέργειας στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης (διακοπή ρεύματος).   
6.Κατάταξη της δραστηριότητας σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. ΔΙΠΑ 
οικ.37674/16 (ΦΕΚ 2471/Β/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 Το έργο ανήκει στην 4η Ομάδα «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών», με α/α 19 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα» - 
Υποκατηγορία Α2- (Π<100.000 όπου Π: Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού (ΜΙΠ)).   
Συμπαρασύρονται με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου πόλεων 
και ορίων οικισμών και οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων. Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης δεν απαιτείται 
περιβαλλοντική αδειοδότηση.  
Η εν λόγω Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 και αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική 
αδειοδότησή του είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄).  
7.  Προστατευόμενες περιοχές/Λοιπά στοιχεία. 
Η περιοχή μελέτης του βιολογικού καθαρισμού δεν βρίσκεται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή. Βρίσκεται εκτός των ορίων 
περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Νόμου 3937/2011 και συγκεκριμένα εκτός περιοχών 
απόλυτης προστασίας της φύσης, προστασίας της φύσης, φυσικών πάρκων και ειδικότερα: εθνικών ή περιφερειακών πάρκων, 
περιοχών προστασίας οικοτόπων και ειδών, ειδικών ζωνών διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) και ζωνών ειδικής προστασίας (Ζ.Ε.Π.), ή 
καταφυγίων άγριας ζωής ή συνδυασμού αυτών και εκτός προστατευόμενων τοπίων και στοιχείων τοπίου ή προστατευόμενων 
φυσικών σχηματισμών. Βρίσκεται επίσης εκτός εθνικών δρυμών και υγροτόπων διεθνούς σημασίας κατά τη σύμβαση Ραμσάρ 
και εκτός Διατηρητέων μνημείων της φύσης και αισθητικών δασών.  
Ο βιολογικός καθαρισμός βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000. Οι πλησιέστερες 
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και καταφύγια άγριας ζωής (ΚΑΖ) βρίσκονται σε σημαντικές 
αποστάσεις αρκετών χιλιομέτρων.  
Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η θέση του βιολογικού, του αντλιοστασίου προσαγωγής-ανύψωσης λυμάτων και οι οδεύσεις των αγωγών 
μεταφοράς λυμάτων βρίσκονται εκτός δασών και δασικών εκτάσεων και στην περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται κηρυγμένοι 
αρχαιολογικοί χώροι ή χώροι προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
Επιπλέον, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος 
Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) (Αποφ.904/2017, ΦΕΚ 4679Β/29-12-2017), η περιοχή μελέτης ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα 
Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και στη λεκάνη απορροής Στρυμόνα (ΛΑΠEL 1106) και στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) 
Σερρών με κωδικό EL1100010. Επίσης, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (Αποφ.ΥΠΕΝ/Γρ.ΕΓΥ/ 41392/333/2018, ΦΕΚ 2690Β/06-07-
2018), η περιοχή μελέτης χωροθετείται εντός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Σύμφωνα με τους χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμύρας, η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων χωροθετείται εντός ζώνης κατάκλυσης για περίοδο 
επαναφοράς Τ100 χρόνια. Για τις υφιστάμενες ΕΕΛ που βρίσκονται εντός της παραπάνω ζώνης, προβλέπεται ανάπτυξη 
δράσεων αντιπλημμυρικής προστασίας της ΕΕΛ (αρ.πρωτ.193146/28-07-2022 έγγραφο Δ-νσης ΥδάτωνΚ.Μ.).  
8.  Χρήσεις γης 
Αναφορικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, στην περιοχή του έργου δεν έχει θεσμοθετηθεί ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ.  
9.  Χρήση πρώτων υλών, νερών και ενέργειας.   
Κατά τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, εισροή υλικών αποτελούν τα ανεπεξέργαστα αστικά λύματα, η ενέργεια για τη 
λειτουργία της εγκατάστασης, το νερό που απαιτείται για τον καθαρισμό της μονάδας, το χημικό απολυμαντικό (υποχλωριώδες 
νάτριο περίπου 1800 l/έτος), καθώς και το σύνολο των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της. 
Νερό στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διενέργεια καθαρισμών των χώρων και του 
εξοπλισμού και προέρχεται από τη δεξαμενή νερού που υπάρχει στη μονάδα χωρητικότητας 5 tn η οποία γεμίζει με μεταφορά 
νερού από το πλησιέστερο δίκτυο ύδρευσης (οικισμός Πεθελινού). Οι ανάγκες σε κατανάλωση νερού ανέρχονται σε 2 m3 το 
μήνα, δηλαδή 24 m3 το έτος. 
Σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, η εγκατάσταση του βιολογικού λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνεται (υπάρχει 
σύνδεση) από το τοπικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος λειτουργεί με πετρέλαιο (μόνο στην 
περίπτωση διακοπής ρεύματος). 
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10.  Εκπομπές και διαχείριση αποβλήτων.   
Εκροή υγρών αποβλήτων από την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού είναι τα επεξεργασμένα λύματα, τα οποία 
διοχετεύονται αρχικά στον ενδιάμεσο αποδέκτη που είναι το παρακείμενο αποστραγγιστικό κανάλι και το οποίο με τη σειρά του 
εκβάλει στην τάφρο (λίμνη) Πεθελινού που αποτελεί τον τελικό αποδέκτη. 
Πιθανά νερά που χρησιμοποιούνται για το πλύσιμο των χώρων και των εγκαταστάσεων του βιολογικού διοχετεύονται στην 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των χώρων ανέρχεται περίπου 
σε 2 m3/μήνα ή 24 m3/έτος. 
Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία της μονάδας είναι η περίσσεια λάσπης (ΕΚΑ 19.08.05) 6.83 m3/έτος, τα 
εσχαρίσματα από τη διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων (ΕΚΑ 19.08.01) 1,64 m3/έτος, τα ανθρωπογενή απορρίμματα (ΕΚΑ 
20.03.01) 50 kg/έτος και πιθανά Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (ΕΚΑ 20.01.36) 50 kg/έτος. Τα 
εσχαρίσματα, η λάσπη και τα ΑΗΗΕ διαχειρίζονται από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα απορρίμματα οδηγούνται 
στον ΧΥΤΑ Σερρών. 
Κατά τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, παράγεται θόρυβος που προέρχεται από τη λειτουργία του μηχανολογικού 
εξοπλισμού. Στην ΜΠΕ επισημαίνεται ότι ο βιολογικός καθαρισμός βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και σε ικανοποιητική 
απόσταση από τα όρια του οικισμού Πεθελινού, ενώ το σύνολο των μηχανημάτων βρίσκονται στον κλειστό χώρο του κτιρίου ή 
για ορισμένες αντλίες (υποβρύχιες) εντός των δεξαμενών λυμάτων. Επιπλέον, ο βιολογικός είναι μικρής δυναμικότητας, 
δεδομένου ότι έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί αποκλειστικά τους κατοίκους του οικισμού Πεθελινού, που είναι ένας μικρός 
οικισμός. Στη ΜΠΕ γίνεται προσομοίωση θορύβου με τη χρήση κατάλληλου μοντέλου από όπου εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει θορυβική όχληση στους κατοίκους του οικισμού Πεθελινού, αλλά και στην άμεση περιοχή μελέτης γύρω από τη θέση του 
βιολογικού καθαρισμού. 
Κατά τα διάφορα στάδια της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, μπορεί να δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές. Όλη η 
εγκατάσταση είναι στεγασμένη σε κτίριο κατάλληλων διαστάσεων και επιπλέον οι δεξαμενές των λυμάτων βρίσκονται κάτω από 
την κτιριακή εγκατάσταση και έτσι εξασφαλίζεται ο περιορισμός έκλυσης των οσμών.  
11. Διαδικασία δημοσιοποίησης 
Κατά την διαδικασία δημοσιοποίησης της ΜΠΕ, κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία 
μας, για το περιεχόμενο της ΜΠΕ. 
12. Εισήγηση Υπηρεσίας - Προτεινόμενοι όροι για την νέα ΑΕΠΟ 
Η Υπηρεσία έλαβε υπόψη της όλα όσα προειπώθηκαν παραπάνω, την περιβαλλοντική νομοθεσία και επιπλέον το γεγονός ότι η 
λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού διασφαλίζει την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος και 
αποτελεί μια τεχνική υποδομή που διαχειρίζεται τα λύματα του οικισμού Πεθελινού επιτυγχάνοντας την αποφυγή διάθεσης 
ανεπεξέργαστων λυμάτων σε αποδέκτες της περιοχής, η οποία θα επέφερε σημαντική ρύπανση των υδάτων και βλάβες στα 
οικοσυστήματα.  
Μετά από τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία εισηγείται θετικά για το έργο, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα 
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που περιγράφονται στη ΜΠΕ, το Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
παρακολούθησης του κεφ.11 και οι όροι & προϋποθέσεις που τίθενται από την ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία.  
To κείμενο της ΑΕΠΟ, το οποίο περιέχει τους περιβαλλοντικούς όρους, οριακές τιμές κλπ διαμορφώνεται από την αδειοδοτούσα 
αρχή, δηλαδή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. 
Επιπροσθέτως της κείμενης Νομοθεσίας, προτείνονται οι ακόλουθοι όροι & προϋποθέσεις ή/και επισημαίνονται τα παρακάτω 
σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην νέα ΕΠΟ:  
1)Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται όλο το χρόνο στους αποδέκτες που αναφέρονται στην ΜΠΕ σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 5673/400/1997 και την Νομαρχιακή Απόφαση 873/2010 Νομάρχη Σερρών «Καθορισμός χρήσεων των νερών του 
ποταμού Στρυμόνα, της λίμνης Κερκίνης, των χειμάρρων, τάφρων και λοιπών υγρών αποδεκτών του νομού Σερρών, και 
καθορισμός ειδικών όρων για την διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του νομού Σερρών». 
2)Ο φορέας του έργου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την γνωστοποίηση λειτουργίας της εγκατάστασης, ως 
έργο 4ης Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην ΚΥΑ 11936/836/2019 (ΦΕΚ 436Β/14-02-2019). 
3)Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται με ευθύνη του φορέα του έργου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία (N.4819/2021 (ΦΕΚ 129 A «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων…») 
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΝ συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους 
χώρους. 
4)Για όλα τα στερεά και λοιπά απόβλητα που διατίθενται (πχ εσχαρίσματα, απόβλητα μηχανέλαιων κλπ), να τηρείται αρχείο με τα 
παραστατικά διάθεσης και τα στοιχεία των παραληπτών. 
5)Να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών και την μείωση του προκαλούμενου 
θορύβου πχ συστήματα αερισμού και απόσμησης, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, κλειστές διατάξεις, τακτική συντήρηση 
και  καθαρισμός κλπ 
6)Να οριστεί υπεύθυνος παρακολούθησης της λειτουργίας της ΕΕΛ ο οποίος θα ελέγχει συστηματικά τη λειτουργία της ώστε να 
εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων και να επιτυγχάνονται τα τιθέμενα, από την ΑΕΠΟ 
και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, όρια εκροής.  
7)Σε περίπτωση που η αφυδατωμένη ιλύς χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό εδάφους, να ληφθεί η απαραίτητη άδεια από την ΔΑΟΚ 
ΠΕ Σερρών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641Β/1991). 
8)Στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων προς άρδευση, να γίνει τροποποίηση της ΜΠΕ και της 
ΑΕΠΟ, προκειμένου να γίνει συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 45116/2011 (ΦΕΚ354Β/2011). 
9)Να εφαρμόζεται τακτικό πρόγραμμα ελέγχων και συντήρησης του εξοπλισμού στο χώρο της εγκατάστασης, για να 
εξασφαλίζεται η καλή λειτουργική του κατάσταση και να τηρείται αρχείο ελέγχων/συντήρησης. 
Γνωμοδοτήσεις λοιπών Υπηρεσιών. 
Στα πλαίσια της διαδικασίας γνωμοδοτήσεων ζητήθηκαν και αναμένονται οι γνωμοδοτήσεις των εξής υπηρεσιών: ΓΕΕΘΑ,  
Διεύθυνση Υδάτων Κ.Μ., 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών,  
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Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων,  
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Β.Ελλάδος, 
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών,  
Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας Περιβάλλοντος -ΠΕΧΩΠ ΠΕ Σερρών,  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Σερρών, 
Δασαρχείο Σερρών, Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών,  
οι οποίες θα γνωμοδοτήσουν στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων. 
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”. 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ) στην Τ.Κ. Πεθελινού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) 
Σερρών» (ανήκει στην υποκατηγορία Α2), σύμφωνα με τους όρους- προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην με  αρ. πρωτ. 534213(3372)/01-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 
της Π.Ε. Σερρών και με τον επιπρόσθετο όρο την ανάπτυξη αντιπλημμυρικών δράσεων και έργων από 
το φορέα του έργου. 
 
Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος. 
  
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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