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Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/17-12-2021 

Αριθμ. Απόφασης:  133  / 2021 

         Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 
π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. πρ. 
Οικ. 810396(984)/13-12-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 13-12-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55/11-3-2020 τ. Α). 
        Από τα δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας παραβρέθηκαν δέκα (10) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος            2.Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος         

      3.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος            3. Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος 

4.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος       4. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος 

5.  Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

6.  Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

7.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

  8. Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος  

      9.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

 10. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   11. Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος  

                  Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται «με 
τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης 
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών 
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα 
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του 
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άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι 
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου “Σταθμός μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΜΑ/ΣΜΑΥ) Κασσάνδρας» 
δυναμικότητας 128tn/ημ, στο υπ'αριθ. 2537 κληροτεμάχιο αγροκτήματος Αφύτου 
Δ. Κασσάνδρας, ΠΕ Χαλκιδικής ΠΚΜ» και έδωσε το λόγο στην  κα. Μινοπούλου 
Ελπίδα , Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροικονομίας της Π.Κ.Μ., η 
οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. οικ. 738877(2169)/09-12-2021 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΚΜ 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.  Ο N. 1650/86 (160/Α/16-10-86) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «Για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος». 
2. 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». 
3.  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». 
4. Ο Ν. 3937 (ΦΕΚ 60 Α`/31-03-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 
5. Ο Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης...». 
6. Ο Ν. 2939/01 (ΦΕΚ179 Α΄/06.08.01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 
….» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286 Β΄/2-3-07) 
7. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α΄23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - 
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ 
περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις». 
8. Η ΚΥΑ 114218/1997(ΦΕΚ1016Β) «Κατάρτιση Πλαισίου Προδιαγραφών και Γενικών προγραμμάτων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» 
 9. Η KYA ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β’/28-3-06)  «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689 …….Αντικατάσταση της υπ’ 
αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ…..» και τις Τεχνικές Προδιαγραφές διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων όπως  
αυτές καθορίζονται στην KYA ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β’/30-6-06).  
10. Η Κ.Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ Β’ 964/2013) «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, ...», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 1915/2018 (Β’ 304). 
11.  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».  
12. 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». 
13. Η ΚΥΑ 58971/5144/16(ΦΕΚ4010Β) «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
14. 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. 
15. Απόφαση 220/2016 του ΠΣ της ΠΚΜ (ΑΔΑ 6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3)  «Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου 
διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.∆.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας». 
16. Η υπ΄αρ. 81320+77909/01-12-16 (ΦΕΚ 4302 Β΄/30-12-16) Απόφαση Γενικού Γραμματέα 
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Αποκεντρωμένη Διοίκησης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 
17. Η υπ΄αρ.  οικ. 570607(7712)/12-9-19 (ΦΕΚ 3475 Β΄/16-9-19) Απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 
18. Η υπ΄αρ.  οικ. 602161/(8148)/25-9-19 (ΦΕΚ 3745 Β΄/10-10-19) Απόφαση Περιφερειάρχη“Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”  
19. Η υπ΄αρ.  οικ. 73125(1068)/03-02-2020  (ΦΕΚ 396Β/10-02-2020) Απόφαση Περιφερειάρχη “2η 
Τροποποίηση της 602161(8148)/25-9-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»” 
20. Το α.π. 382066(392)/23-06-2021  έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚΜ.«Αποστολή 
νακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ.» 
21. Το α.π. 117321/23-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής 
Μακεδονίας Α.Δ.Μ.Θ. «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για το έργο “Σταθμός 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΜΑ/ΣΜΑΥ) Κασσάνδρας» δυναμικότητας 
128tn/ημ, στο υπ'αριθ. 2537 κληροτεμάχιο αγροκτήματος Αφύτου Δ. Κασσάνδρας, ΠΕ Χαλκιδικής ΠΚΜ”». 
22. Το α.π. οικ.382791(1816)/5-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ 
Χαλκιδικής«Διαβίβαση φακέλου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ/ΣΜΑΥ Κασσάνδρας» 

3..ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του 
σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
έχει ως εξής: 

Είδος και Μέγεθος και του Έργου  

Το υπό μελέτη έργο αφορά στη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλωσίμων Υλικών (ΣΜΑΥ) του Δήμου Κασσάνδρας. Ο ΣΜΑ, αρχικής 
δυναμικότητας 95 τόνοι/ημέρα, αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά και υπάχθηκε σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις, με την υπ'αριθμ. 308349 (1055)/22-05-2019 Απόφαση Υπαγωγής (Παράρτημα Ι). 

Το έργο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 23/8/2019, για να αντιμετωπιστεί ο φόρτος απορριμμάτων της 
θερινής περιόδου, ως κινητή μονάδα ΣΜΑ, η οποία περιελάμβανε τη χρήση δύο διατάξεων συμπίεσης 
αποβλήτων επί οχημάτων με άδεια κυκλοφορίας. Η παραμονή των αποβλήτων στη μονάδα δεν ξεπερνούσε 
τις 24 ώρες. 

Με την παρούσα μελέτη στο υφιστάμενο αδειοδοτημένο έργο, προτείνονται τροποποιήσεις λόγω της αύξησης 
της δυναμικότητας της μονάδας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και της λειτουργίας του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) οι οποίες είναι οι εξής: 

 μέγιστη ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων: από 95 τόνους/ ημέρα αύξηση σε 104 τόνους/ημέρα 

 λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) με δυναμικότητα 24 
τόνοι/ημέρα. 

Έτσι, το υπό μελέτη έργο, αφού ολοκληρωθούν οι προτεινόμενες εργασίες, θα έχει συνολική δυναμικότητα 
128 τόνους / ημέρα. 

Κατάταξη - Φορέας του Έργου  

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471Β/2016) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, η δραστηριότητα κατατάσσεται στην 4η Ομάδα του Παραρτήματος ΙV "Συστήματα περιβαλλοντικών 
υποδομών", με α/α 7β και γενικό τίτλο δραστηριότητας "Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων ". 

  Η κατάταξη της δραστηριότητας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

α/α Είδος έργου ή 
δραστηριότητας 

Υποκατηγορία 
Α1 

Υποκατηγορία 
Α2 

Κατηγορία Β   Παρατηρήσεις  

7β Εγκαταστάσεις 
μεταφόρτωσης 
(ΣΜΑ) στερεών 
μη επικινδύνων 
αποβλήτων 
συμπεριλαμβανο

 
 
       - 

 
Q ≥ 100 t/ημ  
 
   

20 t/ημ < Q < 100 
t/ημ Οι χώροι 
υποδοχής κινητών 
μονάδων ΣΜΑ 
στερεών μη 
επικίνδυνων 

Q:ημερήσια ποσότητα 
εισερχομένων στερεών μη 
επικινδύνων αποβλήτων 
συμπεριλαμβανομένων και 
των σύμμεικτων α) Η 
παραμονή των αποβλήτων 
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μένων και των 
σύμμεικτων 

αποβλήτων με 20 
t/ημ < Q < 100 
t/ημ 

σε εγκαταστάσεις 
μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) 
στερεών μη επικινδύνων 
αποβλήτων δεν πρέπει να 
ξεπερνά τις 24 ώρες β) 
Περιλαμβάνονται και οι 
κινητές μονάδες ΣΜΑ. Οι 
κινητές μονάδες ΣΜΑ είναι 
αυτές που περιλαμβάνουν 
τη χρήση διατάξεων 
συμπίεσης αποβλήτων επί 
οχημάτων με άδεια 
κυκλοφορίας. 

 

Η ημερήσια ποσότητα εισερχομένων στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως προαναφέρθηκε εκτιμάται 
σε 128 τόνους/ ημέρα, άρα η δραστηριότητα κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία και την δεύτερη 
υποκατηγορία, δηλαδή Α2.  

  Φορέας του Έργου είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Γεωγραφική Θέση και Διοικητική Υπαγωγή Έργου  

Το έργο χωροθετείται εντός τμήματος του κληροτεμαχίου υπ’ αριθμ. 2537 του Αγροκτήματος Αφύτου, στο 
Δ.Δ. Αφύτου, του Δ. Κασσάνδρας, της Π.Ε. Χαλκιδικής. Το κληροτεμάχιο αποτελεί δημοτική έκταση και έχει 
εμβαδόν 35.375,00τ.μ., ενώ η εγκατάσταση του ΣΜΑ θα γίνει σε τμήμα αυτού συνολικής έκτασης 
13.434,95τ.μ.  

Σε κάθε περίπτωση η χωροθέτηση του ΣΜΑ στην εν λόγω πλευρά του γηπέδου έγινε με πρόβλεψη για τη 
λήψη των κατάλληλων αποστάσεων ασφαλείας από το συνορεύον ρέμα στη δυτική πλευρά, καθώς και την 
αναδασωτέα έκταση στην ίδια πλευρά.  

 

 

 

 

Το υπό εξέταση έργο υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής, στο Δήμο Κασσάνδρας, (όπως διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή του Νόμου 3852/2010), 
στη Δ.Ε. Κασσάνδρας και στην Τ.Κ. Αφύτου. 
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Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης του γηπέδου εγκατάστασης, κεντροβαρικά, στο Ελληνικό 
Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

 

Α/Α Χ Υ 

Ο 447370,39  4438887,20 

   

Σκοπιμότητα πραγματοποίησης του έργου 

Σκοπός του ΣΜΑ Κασσάνδρας είναι η ορθολογική διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων της περιοχής 
αρμοδιότητας του Δήμου Κασσάνδρας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μέσω της διαδικασίας της 
ενδιάμεσης μεταφόρτωσης των απορριμμάτων και έπειτα της μεταφοράς αυτών προς υγειονομική ταφή ή 
άλλη νομοθετικά αποδεκτή μέθοδο διαχείρισης. Μέσω της ενδιάμεσης μεταφόρτωσης των απορριμμάτων 
επιτυγχάνεται ο περιορισμός των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία των κατοίκων και η προστασία του 
περιβάλλοντος από τις ανεξέλεγκτες αποθέσεις απορριμμάτων, ενώ παράλληλα μειώνονται οι εκπομπές 
ρύπων προς την ατμόσφαιρα μέσω της εκτέλεσης δρομολογίων προς τον ΧΥΤΑ με φορτίο πολλαπλάσιο του 
όγκου ενός κοινού απορριμματοφόρου οχήματος (μεγιστοποίηση ωφέλιμου φορτίου των οχημάτων 
μεταφοράς προς τον ΧΥΤΑ μέσω περαιτέρω συμπίεσης και παράλληλη επίτευξη μείωσης κόστους 
μεταφοράς). 

Τα απορρίμματα του Δήμου Κασσάνδρας οδηγούνται προς υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα έως 
ότου ολοκληρωθούν τα έργα επαναλειτουργίας του ΧΥΤY Κασσάνδρας. Ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, 
λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ημερήσιας παραγωγής των απορριμμάτων και της εξαιρετικά αυξημένης 
κίνησης στο επαρχιακό δίκτυο Κασσάνδρας, καθίσταται ανέφικτη η μεταφορά και διάθεση όλων των 
απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα με τα απορριμματοφόρα, καθώς δεν επαρκεί ο χρόνος ώστε να 
πραγματοποιηθεί η ημερήσια συλλογή των απορριμμάτων από το σύνολο του δήμου με σώρευση των 
απορριμμάτων εντός των οικισμών. 

   Η κατασκευή και λειτουργία του ΣΜΑ/ΣΜΑΥ: 

▪ Θα συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων. Ειδικότερα, θα είναι 
δυνατή η αύξηση της ημερήσιας δυνατότητας αποκομιδής απορριμμάτων, ο περιορισμός κατανάλωσης 
ενέργειας, για απ' ευθείας μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ με τα απορριμματοφόρα, η αύξηση του 
χρόνου ζωής των μηχανημάτων και η καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και μηχανολογικού 
εξοπλισμού του φορέα διαχείρισης. 

▪ Θα συμβάλλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη συλλογή και μεταφορά των 
απορριμμάτων, δεδομένου ότι θα μειωθεί ο χρόνος συλλογής και θα ελαττωθούν οι διαδρομές των 
απορριμματοφόρων συμβάλλοντας στον περιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου στους περιαστικούς οδικούς 
άξονες 

▪ Θα ενισχύσει την προσπάθεια του Δήμου για διαφύλαξη της υγείας των πολιτών και βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσής των αφού θα μειωθεί αισθητά ο χρόνος που τα απορρίμματα θα παραμένουν εντός των 
κάδων προσωρινής απόρριψης 

Βασικά στοιχεία του έργου 

1.Διαστασιολόγηση 

Για τη διαστασιολόγηση του υπό μελέτη Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Ανακυκλωσίμων Υλικών (ΣΜΑΥ) του Δήμου Κασσάνδρας αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τον 
ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στοιχεία από τα ζυγολόγια του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα όπου 
καταλήγουν μέχρι σήμερα τα απορρίμματα του Δήμου. 

Σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο ΣΜΑ/ΣΜΑΥ Κασσάνδρας, θα δέχεται σύμμεικτα και 
ανακυκλώσιμα του Δήμου Κασσάνδρας. Η συνολική δυναμικότητά του σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ, θα είναι 
12.700 tn.  

Από εκτιμήσεις στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος Κασσάνδρας σήμερα, η πραγματική ποσότητα που θα 
οδηγείται στον ΣΜΑ είναι περίπου 30.000 tn/έτος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, βάσει ζυγολογίων των 
ετών 2018 και 2019, οι ποσότητες των αποβλήτων του Δήμου Κασσάνδρας που οδηγούνται προς ταφή 
ξεπερνούν τους 30.000 tn/έτος. 

Ο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να επικαιροποιηθεί και να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές 
ανάγκες των Δήμων, για την εκτίμηση της δυναμικότητας των προτεινόμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης 
στερών αποβλήτων. 

Επομένως, για την διαστασιολόγηση του έργου θεωρήθηκε πιο εύστοχη η λήψη των στοιχείων από τα 
ζυγολόγια των τελευταίων ετών, που παρουσιάζουν την πραγματική κατάσταση. 
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Σημειώνεται ότι ο Δήμος Κασσάνδρας εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε 
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης Α.Ε., με ρεύμα συλλογής μπλε κάδων και 
ρεύμα συλλογής γυάλινων συσκευασιών. 

Επίσης, εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

Επίσης, στο Δήμο Κασσάνδρας λειτουργούν 14 σημεία ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων και 
πρόσφατα ο Δήμος ξεκίνησε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωσης λαμπτήρων, σύμφωνα με την οποία 
έχουν τοποθετηθεί ειδικές συσκευασίες συλλογής σε 5 σημεία -πιλοτικά. Πρόκειται για τα Κοινοτικά 
Καταστήματα Κασσάνδρειας, Ν. Φώκαιας, Φούρκας, Πευκοχωρίου και Πολυχρόνου. 

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Θέρμης. 

Επομένως η συνολική παραγωγή ΑΣΑ του Δήμου Κασσάνδρας που λαμβάνεται υπόψη για τη 
διαστασιολόγηση του έργου είναι ο μέσος όρος των ποσοτήτων από τα ζυγολόγια των ετών 2018 και 2019. 

Η διαστασιολόγηση του ΣΜΑ γίνεται με πρόβλεψη 10ετίας, δηλαδή το έτος αναφοράς του έργου θεωρείται το 
2032. 

Δεδομένης της αύξησης του πληθυσμού που ορίζει ο ΠΕΣΔΑ για την ΠΕ Χαλκιδικής (0,9% ετήσια αύξηση) 
εκτιμήθηκε η παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ το έτος αναφοράς 2032, η οποία είναι 35.574 tn. 

Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ για διαλογή στην πηγή και έτσι προέκυψαν οι ποσότητες 
που 

θα καταλήγουν τόσο στο ΣΜΑ όσο και στο ΣΜΑΥ. 

Έπειτα προκειμένου να διαστασιολογηθεί το έργο υπέρ της ασφάλειας λήφθηκαν υπόψη οι μήνες αιχμής για 
το Δήμο Κασσάνδρας που είναι οι καλοκαιρινοί και κυρίως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, οι οποίοι αποτελούν 
περίπου το 36% των συνολικών ετήσιων παραγόμενων ΑΣΑ.  

Λόγω της τόσο έντονης καλοκαιρινής αιχμής η λειτουργία του ΣΜΑ θα είναι 7ήμερη με δυνατότητα 6ήμερης ή 
5νθήμερης λειτουργίας το χειμώνα, όπου οι ποσότητες που θα μεταφορτώνονται θα είναι πολύ μικρότερες. 

Βάσει όλων των ανωτέρω, προέκυψε η δυναμικότητα του σταθμού μεταφόρτωσης για 7ημερη λειτουργία και 
λαμβάνοντας υπόψη την αιχμή του καλοκαιριού πως είναι 104,0 tn/day για τον ΣΜΑ και 24,0 tn/day για τον 
ΣΜΑΥ.  

 Η εγκατάσταση θα λειτουργεί με τρεις θέσεις απόρριψης και τρεις σταθερές διατάξεις συμπίεσης. Η ισχύς 
κάθε διάταξης συμπίεσης θα είναι 15 kW και συνολικά της εγκατάστασης θα είναι περί τα 80 kW. 

Όσον αφορά το απασχολούμενο προσωπικό, προβλέπεται η απασχόληση τριών ατόμων ανά βάρδια. 

 

2.Φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου 

Η κατασκευή των νέων έργων περιλαμβάνει:  

➢ κατασκευή τρίτης θέσης απόρριψης  

➢ επέκταση του χώρου ελιγμών των απορριμματοφόρων  

➢ διαμόρφωση της υφιστάμενης εσωτερικής οδοποιίας, με ρείθρα και τριγωνική τάφρο 

➢ τοιχίο αντιστήριξης για την τρίτη θέσης απόρριψης  

➢ τοιχία αντιστήριξης των επιχωμάτων  

➢ διαμόρφωση με συρματοκιβώτια στον πόδα του πρανούς του χώρου ελιγμών  

➢ πλακοστρώσεις  

➢ κατασκευή δεξαμενής νερού  

➢ κατασκευή σηπτικής δεξαμενής   

➢ τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου 

Η λειτουργία του έργου περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:  

➢ Έλεγχος – ζύγιση του απορριμματοφόρου στην είσοδο της εγκατάστασης  

➢ Εσωτερική κίνηση προς το χώρο εκφόρτωσης  

➢ Εκφόρτωση του απορριμματοφόρου στη χοάνη απόρριψης 

➢ Φόρτωση με συμπίεση των κοντέινερ  

➢ Φόρτωση των κοντέινερ στο όχημα μεταφοράς και αναχώρηση 

Εισερχόμενα ρεύματα αποβλήτων 

Τα είδη αποβλήτων που θα διαχειρίζεται ο ΣΜΑ, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), 
οι εκτιμώμενες ποσότητές τους, ανά κατηγορία αποβλήτου και ο τελικός αποδέκτης του κάθε ΕΚΑ 
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παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

         

           Είδη, ποσότητες, κωδικοί ΕΚΑ και αποδέκτης εισερχομένων αποβλήτων στο ΣΜΑ  

 

   

ΕΚΑ   Τύπος αποβλήτων  Εκτιμώμενες Ετήσιες 

Ποσότητες ΣΜΑ (tn)  

Τελικός αποδέκτης  

Εργασία R ή D  

20 Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, 
βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων  

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων  

20 02 02  

 

 

 

 

χώματα και πέτρες                                     1.850  Συλλογικό Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης 

ΑΕΚΚ  

R12 /  

ΧΥΤ Κασσάνδρας D1/D5  

ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα R12      
20 02 03  άλλα μη 

βιοαποικοδομήσιμα 

απόβλητα  

20 03 άλλα αστικά απόβλητα  

20 03 01  ανάμεικτα αστικά 

απόβλητα  

 

15.956  

ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα R12 

/ R3  

20 03 02 απόβλητα από αγορές  

20 03 03   υπολείμματα 

οδοκαθαρισμού  

20 03 99  δημοτικά απόβλητα μη 

προδιαγραφόμενα 

άλλως  

 

Τα είδη αποβλήτων που θα διαχειρίζεται ο ΣΜΑΥ, κατόπιν διαλογής στην πηγή, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), οι εκτιμώμενες ποσότητές τους, ανά κατηγορία αποβλήτου και ο τελικός 
αποδέκτης του κάθε ΕΚΑ παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 

 

        Είδη, ποσότητες, κωδικοί ΕΚΑ και αποδέκτης εισερχομένων αποβλήτων στο ΣΜΑΥ  

 

 

 ΕΚΑ  Τύπος αποβλήτων  Εκτιμώμενες Ετήσιες 
Ποσότητες ΣΜΑ (tn)  

Τελικός αποδέκτης  

Εργασία R ή D  

15 Απόβλητα από συσκευασίες, απορροφητικά υλικά, 
υφάσματα σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και 
προστατευτικός ρουχισμός μη προδιαγραφόμενα 
άλλως  

  

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως   
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συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας  

15 01 01  συσκευασία από χαρτί και 
χαρτόνι  

 

 

 

             

 

 

 

       

 

 

 

 

 

4.093  

 

 

 

 

 

ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ  

(R12)  

15 01 02  πλαστική συσκευασία  

15 01 03  ξύλινες συσκευασίες  

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία  

15 01 06 μεικτή συσκευασία  

15 01 07  γυάλινη συσκευασία  

15 01 09    συσκευασία από 

υφαντουργικές ύλες  

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ  

(R12)  

20 Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και 
παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, 
βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων μερών 

χωριστά συλλεγέντων  

 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη  

 

 

20 01 01  Χαρτί και χαρτόνι  ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ  

(R12)  

20 01 02  Γυαλί   ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ  

(R12/R5)  

20 01 10      ρούχα   ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ  

(Επαναχρησιμοποίηση/R
3)  

20 01 11 υφάσματα  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ  

(Επαναχρησιμοποίηση/R
3)  

20 01 38  Ξύλο, εκτός εκείνου που 

αναφέρεται στο 20 01 37 

 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ  

(R12/R3)  
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20 01 39  Πλαστικά      ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ  

(R12/ R3)  

20 01 40  Μέταλλα ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ  

(R12/R4)   

20 01 99  άλλα μέρη μη 
προδιαγραφόμενα άλλων 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ  

Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα 

Το υπό μελέτη έργο του ΣΜΑ/ΣΜΑΥ αποτελεί τμήμα ενός δικτύου έργων διαχείρισης των απορριμμάτων της 
Π.Κ.Μ., που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Το προτεινόμενο έργο συσχετίζεται με το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στους 
Ταγαράδες (ΚΔΑΥ) Δήμου Θέρμης, καθώς εκεί θα μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα 
μεταφορτώνονται στο ΣΜΑ/ΣΜΑΥ Κασσάνδρας. Τα ανακτώμενα υλικά περιλαμβάνουν : 

➢ χαρτί σε ποσοστό 46,15% 

➢ πλαστικό σε ποσοστό 8,55% 

➢ γυαλί σε ποσοστό 34,18% 

Το υπόλειμμα διατίθεται στο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Μαυροράχης 

 Τα σύμμεικτα απορρίμματα στην παρούσα λειτουργία του ΣΜΑ μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα, 
καθώς ο ΧΥΤΑ Κασσάνδρας έχει παύση λειτουργίας.  

 Όταν ολοκληρωθεί η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) ανατολικού τομέα Π.Κ.Μ., τα 
σύμμεικτα απορρίμματα θα μεταφέρονται εκεί. 

 Προβλέπεται η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Δυτική ΜΕΒΑ Χαλκιδικής), 
δυναμικότητας περίπου 8.200 tn, για την εξυπηρέτηση των Δήμων Κασσάνδρας, Δήμος Νέας 
Προποντίδας, της Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου, του Δ.Ε. Ζερβοχωρίων Δήμου Πολυγύρου 
και 30% της Δ.Ε. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου. 

Συμμόρφωση του έργου με θεσμοθετημένες διατάξεις χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού                                                                                                                               

Η χωροταξική διάσταση του Δήμου καθορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Κασσάνδρας 
που θεσμοθετείται βάσει της υπ’ αριθμ. 3091/19.5.2014 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την απόφαση Τροποποίησης ΓΠΣ, υπ’ 
αρίθμ. 2295/27.3.2015 [ΦΕΚ 80 ΑΑΠ/6.5.2015]. 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το κληροτεμάχιο 2537 εντάσσεται στην «Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού 
της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.)» και ειδικότερα ως «Περιοχή λοιπής γεωργικής γης» (ΠΕΠΔ-ΛΓΓ). 

Όπως αναφέρεται στις Γενικές Διατάξεις του ανωτέρω ΓΠΣ στη συγκεκριμένη ζώνη επιτρέπονται οι 
εγκαταστάσεις, τα έργα και τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής ωφέλειας και συστημάτων υποδομών 
(μεταφορικής υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας 
λυμάτων και απορριμμάτων (π.χ. ΕΕΛ, ΣΜΑ, ΧΥΤΑ). 

Συμπερασματικά, η υπό μελέτη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις ισχύουσες χωροταξικές ρυθμίσεις της 
περιοχής. 

Συμβατότητα έργου με υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ 

Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ, προβλέπονται Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, οι οποίοι θα δέχονται 
σύμμεικτα αστικά απόβλητα. Προβλέπεται η διατήρηση/αναβάθμιση ενός αριθμού υφιστάμενων Σ.Μ.Α. και 
δημιουργία νέων όπου απαιτείται. Κατά περίπτωση είναι δυνατή η ενσωμάτωση στους Σ.Μ.Α. διάταξης 
διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. 

Από τα προαναφερθέντα συμπεραίνεται ότι το προτεινόμενο έργο ΣΜΑ/ΣΜΑΥ είναι απολύτως συμβατό με 
τους στόχους του ΠΕΣΔΑ Κ.Μ. 

Ταξινόμηση – τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

Το  υφιστάμενο έργο του ΣΜΑ και το προτεινόμενο έργο του ΣΜΑΥ ταξινομούνται ως εξής: 
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➢ μικρής δυναμικότητας ΣΜΑ (128 τόνοι/ημέρα, συνολικά) 

➢ με χρήση διατάξεων υψηλής συμπίεσης (συμπίεση 1:6) 

➢ Σταθερός (με πάγιες εγκαταστάσεις συμπίεσης) 

Τα βασικά πλεονεκτήματα της περίπτωσης αυτής, είναι τα εξής: 

 ▪ Η εκφόρτωση από τα απορριμματοφόρα γίνεται με την ελάχιστη δυνατή δημιουργία σκόνης και οσμών, άρα 
με υγιεινό και ασφαλή τρόπο. Η συμπίεση, γίνεται σε κλειστό χώρο, άρα δεν δημιουργούνται πάλι σκόνη ή 
οσμές, όπως επίσης και κατά το στάδιο της μεταφοράς.  

▪ Τα απορρίμματα που προσκομίζονται στον ΣΜΑ εκφορτώνονται και συμπιέζονται αμέσως, χωρίς καμιά 
ενδιάμεση εναποθήκευση, ενώ ο ΣΜΑ διαστασιολογείται για μεγαλύτερο από το μέσο ρυθμό προσκόμισης 
απορριμμάτων, ώστε να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις στα προσερχόμενα απορριμματοφόρα. 

 ▪ Με μια μόνο διαδρομή μεταφέρεται μεγάλο φορτίο απορριμμάτων λόγω της μεγάλης χωρητικότητας του 
container. To στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με τους μικρούς χώρους που απαιτούνται, έχει ως αποτέλεσμα 
όλος ο κύκλος να ολοκληρώνεται στο μικρότερο δυνατό χρόνο, πράγμα που βεβαίως εκτός των άλλων κάνει 
οικονομικότερη τη λειτουργία της μονάδας.  

▪ Παρέχει μεγάλη ευελιξία ως προς την μελλοντική δυνατότητα αύξησης της δυναμικότητας του ΣΜΑ, που 
μπορεί να επιτευχθεί απλά με την αύξηση των ωρών λειτουργίας του σταθμού ή / και την αύξηση του αριθμού 
του χρησιμοποιούμενων containers. 

 Στο σχεδιασμό του υφιστάμενου έργου (ΣΜΑ), αλλά και του νέου έργου (ΣΜΑΥ), ελήφθησαν υπόψη οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές της μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων, που καθορίζονται στην ΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 
1016/Β/17-11-97) "Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων". 

Το προτεινόμενο έργο κατατάσσεται στην κατηγορία "μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων, μέσω σταθερών 
συγκροτημάτων συμπιεστών" (Περίπτωση 2 ανωτέρω ΚΥΑ), που ορίζεται ως "η προετοιμασία για 
συσκευασία και μεταφορά των στερεών αποβλήτων σε κοντέηνερς ή δέματα, μέσω ενδιάμεσης διελεύσεώς 
τους από σταθερούς συμπιεστές".         

Το προτεινόμενο σύστημα ανήκει στην υποπερίπτωση 2.1 "Εκφόρτωση των οχημάτων συλλογής, εκ των 
άνω, απ' ευθείας σε συγκρότημα συμπιεστού, ανά ένα" . 

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των νέων έργων εκτιμάται σε 9 μήνες και επιπλέον 3 μήνες για τη 
δοκιμαστική λειτουργία. 

Εναλλακτικές λύσεις 

α)επιλογή χωροθέτησης 

Γενικά οι σταθμοί αυτοί πρέπει να χωροθετούνται σε κεντροβαρικά σημεία ως προς τις πηγές δημιουργίας 
των αποβλήτων, ούτως ώστε τα απορριμματοφόρα οχήματα να διανύουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση 
μέχρι τον ΣΜΑ, όπου ξεφορτώνουν.  

  Επίσης, ελήφθησαν υπόψη οι κάτωθι περιορισμοί: 

➢ Περιβαλλοντικοί: 

 Αποκλείστηκαν περιοχές χαρακτηρισμένες ως NATURA 

 Αποκλείστηκαν Καταφύγια Άγριας Ζωής 

  Αποκλείστηκαν δασικές εκτάσεις 

 Αποκλείστηκαν περιοχές ιστορικής, αρχαιολογικής ή πολιτιστικής αξίας. 

➢ Τεχνοοικονομικοί: 

 Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Πρόκειται για δημοτική έκταση 

 Απόσταση από υφιστάμενο δρόμο, ώστε να είναι ελάχιστη για να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτόν 
τα οχήματα συλλογής και μεταφοράς: Εγγύτητα στον οδικό άξονα Ποτίδαιας-Κασσανδρείας. 

 Επαρκής χώρος για θέσεις στάθμευσης. 

➢ Περιοχές με κατάλληλο ανάγλυφο. Προτιμώνται περιοχές με ήπιο ανάγλυφο και όχι επίπεδες ή με έντονες 

κλίσεις, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων. 

➢ Αποδοχή από την τοπική κοινωνία: η θέση εγκατάστασης είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 3,6 χλμ από 

τον πλησιέστερο οικισμό Ν. Φώκαιας.  

➢ Επίσης δεν χωροθετείται πλησίον κάποιας ξενοδοχειακής μονάδας.  

➢ Τα κριτήρια που θέτει ο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας για τη χωροθέτηση έργων διαχείρισης. 

 β) επιλογή εξοπλισμού 
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Η τεχνική που επιλέχτηκε τελικά για την περίπτωση του ΣΜΑ/ΣΜΑΥ είναι η χρήση σταθερών συμπιεστών, η 
οποία αναφέρεται στην με οποιοδήποτε τρόπο προετοιμασία για συσκευασία και μεταφορά των στερεών 
αποβλήτων σε containers, μέσω ενδιάμεσης διέλευσής τους από σταθερούς συμπιεστές. 

Η δυναμικότητα του ΣΜΑ/ΣΜΑΥ είναι της τάξης των 128 tn/d, γεγονός που καθιστά σταθμό με πάγιες 
κτιριακές εγκαταστάσεις ακατάλληλο, εφόσον οι τελευταίοι ενδείκνυνται για δυναμικότητες άνω των 150tn 
ημερησίως. 

Επίσης, το προτεινόμενο σύστημα μεταφόρτωσης είναι με συμπίεση, καθώς στόχος ήταν η διαχείριση των 
μεγάλων φορτίων ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και η μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων σε λιγότερα 
δρομολόγια στο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα 

 Τα βασικά πλεονεκτήματα του προτεινόμενου συστήματος είναι: 

✓ Είναι σχετικά απλό στη χρήση του και δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη κατασκευή, πέραν ράμπας ή 

διαμόρφωσης ανισοσταθμίας μέσω τοιχίου και χρήση χοάνης εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων. 

✓ Εξασφαλίζονται ιδανικές συνθήκες υγιεινής και αισθητικής σε όλες τις φάσεις του κύκλου (φόρτωση - 

μεταφορά - εκφόρτωση). 

✓ Με μια μόνη διαδρομή του ειδικού οχήματος μεταφέρεται μεγάλο φορτίο απορριμμάτων, ανάλογα με το 

βαθμό συμπίεσης.  

✓ Είναι σχετικά φτηνό, καθώς δεν απαιτείται η αγορά containers με ειδικό εξοπλισμό (π.χ. ενσωματωμένος 

συμπιεστής) 

Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος 

Οπτική ενσωμάτωση έργου. Η χωροθέτηση του έργου στην προτεινόμενη έκταση είναι τέτοια που η θέασή 
του δεν είναι αντιληπτή από οικισμούς, εξασφαλίζοντας την οπτική απομόνωση του ΣΜΑ/ΣΜΑΥ. 

Επίσης, η δενδροφύτευση στα όρια της εγκατάστασης συντελεί στην ενσωμάτωσή του στον περιβάλλοντα 
χώρο. 

Στερεά απόβλητα 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα παραχθούν κάποια απόβλητα από τη λειτουργία του εργοταξιακού 
χώρου. Αυτά πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο εργασιών και να μεταφερθούν σε κατάλληλα 
διαμορφωμένους χώρους. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων είναι ο 
Ανάδοχος του έργου. 

Κατά τη φάση λειτουργίας η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από τη διαφυγή απορριμμάτων κατά τη μεταφορά 
και τη μεταφόρτωση γίνεται με τη χρήση απορριμματοφόρων και κιβωτίων κλειστού τύπου. Στο στάδιο της 
μεταφόρτωσης καλύπτονται τα κενά ανάμεσα στη χοάνη και στο κιβώτιο, μέσω μεταλλικών πετασμάτων στη 
χοάνη 

Προστασία από πλημμύρες 

Για την προστασία του ΣΜΑ/ΣΜΑΥ σε περίπτωση πλημμύρας, προβλέπεται η κατασκευή αβαθών πλευρικών 
τριγωνικών τάφρων, η κατασκευή εσχαρωτού καναλιού συλλογής ομβρίων υδάτων και η εκτόνωση των 
πλημμυρικών ροών στον παρακείμενο αποδέκτη, μέσω του τερματικού φρεατίου, με κατάλληλο αγωγό. 

Λειτουργία εργοταξίου 

Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης, τον έλεγχο της ρύπανσης από καύσιμα, 
λιπαντικά κ.λπ. και την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς. Ειδικά για την αποφυγή πυρκαγιάς, θα ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας από τον Ανάδοχο του έργου. 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής επιβάλλεται η σήμανση των χώρων εργασίας και ο αποκλεισμός τους με τα 
κατάλληλα μέτρα, ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως οι διερχόμενοι οδηγοί και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
κάποιου ατυχήματος. 

Σκόνη 

Όσον αφορά την παραγωγή σκόνης, λόγω της κίνησης των οχημάτων του εργοταξίου, προτείνονται τα 
ακόλουθα μέτρα, για τον περιορισμό της σκόνης κατά την κατασκευή : 

• Ύγρανση των διαδρόμων κίνησης και διαβροχή των εκχωμάτων 

• Θέσπιση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες 

• Χρήση μηχανημάτων με εξατμίσεις στραμμένες μακριά από το έδαφος 

• Οι διάδρομοι κίνησης να είναι καθαροί και υγροί. 

• Αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών μεταφοράς χύδην υλικών. 

• Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός του εργοταξίου θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης και ρύπων ή θορύβων. 

• Η ανάμιξη και η προετοιμασία του σκυροδέματος είναι προτιμότερο να γίνεται με υγρό και όχι ξηρό τσιμέντο. 
Η εργασία αυτή θα πρέπει να διεξάγεται σε κλειστή ή περιφραγμένη περιοχή. 
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Κατά τη φάση λειτουργίας η ασφαλτόστρωση των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων δρα περιοριστικά. 

Στο τέλος κάθε βάρδιας – ημέρας, θα πλένονται όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα 
απορρίμματα, αλλά και θα απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Θόρυβος                                                                                 

Κατά την κατασκευή όλα τα μηχανήματα που θα βρίσκονται και θα χρησιμοποιούνται στο χώρο του 
εργοταξίου θα φέρουν το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ, περί θορύβου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
69001/1921/88 (ΦΕΚ 18-10-88). 

Κατά τη φάση λειτουργίας η θέση εγκατάστασης του σταθμού έχει επιλεχθεί ώστε να είναι σε ικανή απόσταση 
από κατοικημένες περιοχές, ώστε να μειώνεται η ενόχληση των κατοίκων κατά τη λειτουργία του σταθμού. 

Επίσης, όλα τα μέρη του κινητού εξοπλισμού (οχήματα, ανυψωτικό μηχανισμός, κοντέηνερ, κ.λπ.) θα 
πληρούν τις προδιαγραφές της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί θορύβου. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι 
θα εφοδιαστούν με ωτασπίδες για την προσωπική τους προστασία. 

Περιμετρικά, κατά μήκος του ορίου της ιδιοκτησίας του χώρου που θα εγκατασταθεί ο ΣΜΑ, θα φυτευτούν 
δένδρα για την περαιτέρω ελάττωση του ήχου με τη δημιουργία ενός «φυτικού» ηχοπετάσματος. Τα είδη 
φυτεύσεων που έχουν επιλεγεί είναι Pinus sp. και Cupressus sp., είδη εναρμονισμένα με το περιβάλλον 
χωροθέτησης της μονάδας.  

Ύδατα 

Κατά τη φάση κατασκευής για την προστασία των υδατικών πόρων από ενδεχόμενες διαρροές καυσίμων / 
λιπαντικών του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα ληφθούν όσα μέτρα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. 

Το πλύσιμο των μηχανημάτων και οχημάτων στον εργοταξιακό χώρο να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένη θέση 
(στεγανό δάπεδο με κατάλληλη κλίση), όπου θα συλλέγονται τα απόνερα και θα οδηγούνται σε δεξαμενή 
συλλογής και καθίζησης. 

Σε περίπτωση που παρά τα μέτρα ελέγχου και ορθής λειτουργίας, λάβει χώρα διαρροή καυσίμων ή 
λιπαντικών πρέπει να ληφθεί μέριμνα προς αποφυγή του εκτεταμένου εμποτισμού του εδάφους ή διαφυγής 
τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμο σημείο του εργοταξίου 
διάφορα υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια 
συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά 
υλικά πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά σε βαρέλια, και στη συνέχεια να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Υ.Α ΑΠ 01.98012/2001/95 (40/Β/19.1.96) . 

Κατά τη φάση λειτουργίας έχουν προβλεφθεί τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα απορροής ομβρίων. Για τη 
διαχείριση των ομβρίων που προκύπτουν εντός του οικοπέδου, έχει κατασκευαστεί κατάλληλη τάφρος, η 
οποία θα παροχετεύει με ασφάλεια τις παροχές ομβρίων. 

 

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 τη λειτουργία του έργου,  

εφ’ όσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτήν και 
με τις παρακάτω προϋποθέσεις . 

 

 Οι επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου είναι αντιστρέψιμες. Η μοναδική επίπτωση που δεν 
είναι αντιστρέψιμη είναι η μεταβολή της θέας της περιοχής, η οποία έχει ήδη επέλθει με την 
κατασκευή του έργου του ΣΜΑ. Προτείνεται περιμετρικά του γηπέδου να γίνει δενδροφύτευση με 
κατάλληλα είδη, ώστε να προσαρμοστεί το έργο στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

 Ο σταθμός μεταφόρτωσης δεν διαθέτει δική του γεώτρηση, ούτε είναι συνδεδεμένος με το συλλογικό 
δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας. Για να καλυφθούν οι ανάγκες πλύσης του χώρου έχει 
τοποθετηθεί 10τονη πλαστική δεξαμενή στο ψηλότερο σημείο, ώστε να τροφοδοτεί με βαρύτητα τα 
σημεία πλύσης του χώρου. Ανάλογα με τις ανάγκες για πλύση στο χώρο του ΣΜΑ (διαφοροποίηση 
αναγκών ανάλογα με τη χρονική περίοδο λειτουργίας) να γίνεται έγκαιρη πλήρωση της δεξαμενής 
με νερό μέσω βυτιοφόρου οχήματος, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η συχνότητα πλύσης 
αλλά και πλήρωσης της δεξαμενής διαφέρει μεταξύ χειμερινής και θερινής περιόδου λειτουργίας. 

 Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του συγκροτήματος συμπίεσης και των συμπληρωματικών 
διατάξεων να διασφαλίζουν την εκπλήρωση των κάτωθι απαιτήσεων:  

 Ασφάλεια έναντι του κινδύνου τυχαίας πτώσης ανθρώπου στη χοάνη τροφοδοσίας, με 
πρόβλεψη επαρκούς οπτικής εποπτείας του χώρου από το χειριστή και προστατευτικής μπάρας στο 
ελεύθερο μήκος της θέσης εκφόρτωσης. 
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 Αποφυγή ή περιορισμός των εκπομπών και κυρίως: α) διασποράς υλικών, σκόνης και 
μικροσωματιδίων κατά τις εκφορτώσεις, β) υγρών αποβλήτων από τη συμπίεση και γ) θορύβου 

 Το συγκρότημα συμπίεσης να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις 
μηχανές. Επιπρόσθετα, η πρέσα να ικανοποιεί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
πρόληψη ατυχημάτων και προστασία των εργαζομένων και να φέρει το σήμα CE. Επίσης, να 
διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και 
βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης 
να είναι εξελιγμένης κατασκευής για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση της από 
τους εργαζομένους. 

  Όλες οι εγκαταστάσεις/διαμορφώσεις που θα πραγματοποιηθούν να είναι μορφολογικά, αισθητικά 
και λειτουργικά ενταγμένες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

 Τα πρεσαρισμένα απορρίμματα θα μεταφέρονται προς το ΧΥΤΑ Ανθεμούντα (προς το παρόν), μαζί 
με τα στραγγίσματά τους, τα οποία εμπεριέχονται στο container. Η παραλαβή αυτή να γίνεται 
τακτικά, ούτως ώστε τα συμπιεσμένα απόβλητα να μην παραμένουν στο χώρο του ΣΜΑ πέραν των 
24 ωρών. 

 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης. 

  Λόγω της λειτουργίας του ΣΜΑ/ΣΜΑΥ θα μπορούσε να προκληθεί μόλυνση του υδροφόρου 
ορίζοντα, μέσω των διασταλλαζόντων νερών της βροχής και των νερών από την πλύση των 
εξοπλισμών και της εγκατάστασης. Για το λόγο αυτό τα ρυπασμένα ύδατα να διοχετεύονται σε 
σηπτική δεξαμενή της εγκατάστασης, από όπου θα παραλαμβάνονται και θα μεταφέρονται προς 
επεξεργασία σε Ε.Ε.Λ. του Δήμου. 

 Τα στερεά απόβλητα που θα παραχθούν κατά τη φάση κατασκευής από τη λειτουργία του 
εργοταξιακού χώρου πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο εργασιών και να μεταφερθούν σε 
κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διάθεση των στερεών 
αποβλήτων είναι ο Ανάδοχος του έργου. 

 Να πραγματοποιούνται συχνές επιθεωρήσεις του χώρου του σταθμού για τη συλλογή 
απορριμμάτων που πιθανόν να έχουν διαφύγει ή αυτών που έχουν πεταχτεί παράνομα.  

  Κατά την λειτουργία του έργου ή δραστηριότητας, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου 
εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων. Οι εργασίες αυτές, εφόσον 
απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων. 

 Απαιτείται να υφίσταται διαμόρφωση κόμβου εισόδου-εξόδου των οχημάτων στην εγκατάσταση του 
ΣΜΑ/ΣΜΑΥ. 

 Η εγκατάσταση να διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας εν ισχύ και να συμμορφώνεται με τις 
υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 Σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών ή βλάβης του εξοπλισμού αντιρρύπανσης εφόσον δεν 
αποκαθίσταται άμεσα η κανονική λειτουργία να ενημερώνονται εγγράφως οι αρμόδιες Υπηρεσίες 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Δ/νση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΚΜ) και η ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης. 

 Η δραστηριότητα υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο7 της 
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ 436 Β΄14-02-2019) και οφείλει να μεταβάλλει τα στοιχεία της 
γνωστοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της εν λόγω ΚΥΑ., λόγω προσθήκης 
δραστηριότητας και μετάπτωσης της δραστηριότητας σε υψηλότερη περιβαλλοντική κατηγορία.  

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας  με τους όρους - προϋποθέσεις 
που παρατίθενται στο σημείο 4 του παρόντος”

 
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε θετικά επί του θέματος η κα. Ζωγράφου Αικατερίνη, 
Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες της 
Κασσάνδρας είναι ακόμα μεγαλύτερες από αυτές που προβλέπονται στη συγκεκριμένη 
ΜΠΕ. 
    
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα 
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ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 

γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
δ) 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”. 
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής 
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
ζ) το άρθρο 61, παρ. 8 του Ν.4873/21 (ΦΕΚ 248 Α/16-12-2021.  

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί θετικά  επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  του έργου “Σταθμός 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΜΑ/ΣΜΑΥ) Κασσάνδρας» 
δυναμικότητας 128tn/ημ, στο υπ'αριθ. 2537 κληροτεμάχιο αγροκτήματος Αφύτου Δ. 
Κασσάνδρας, ΠΕ Χαλκιδικής ΠΚΜ,  σύμφωνα με τους όρους - προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ. οικ. 
738877(2169)/09-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 
ΠΚΜ.)  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως 
ακολούθως :  
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                       

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 

 
 
Η Γραμματέας 

Κουκίδου Ηρώ                                       
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