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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                      ΘΕΜΑ 4ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: ‘’Κατασκευή Γέφυρας στην οδό Περικλέους της Δημοτικής 

Ενότητας Μίκρας, Δήμου Θέρμης’’ 
 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. του έργου: ‘’Κατασκευή Γέφυρας στην οδό Περικλέους της Δημοτικής Ενότητας 

Μίκρας, Δήμου Θέρμης’’» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 499/05-04-2022 διαβιβαστικό 

έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στον κ. Αν. Τσιούμα, υπάλληλο 

του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Τσιούμας έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. 

πρωτ.: 101503 (2073)/31-03-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, παρουσίασε συνοπτικά το έργο, αναφέρθηκε στις 

θετικές γνωμοδοτήσεις των οργάνων του Δήμου Θέρμης και ενημέρωσε το Σώμα ότι η υπηρεσία εισηγείται 

θετικά με κάποιες επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από την αδειοδοτούσα αρχή.  

 

Ακολούθησε ερώτηση του κ. Ζέρβα Γεωργίου, Αντιπροέδρου, σχετικά με την οριοθέτηση του ρέματος. 

Στην ερώτηση απάντησε η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Π. Πατουλίδου. Η ερώτηση και η απάντηση είναι 

καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. 

Όλα τα μέλη δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 

 

Ταχ. Δ/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ημερομηνία: 27 Μαΐου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 260479 (74) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 37/25-05-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 8/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 499/05-04-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2201705528 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού 

 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Δήμος Θέρμης (Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών) 

           18-03-2022  Μητροπολιτική    

 Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 101503 (2073)/31-03-2022 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

499/05-04-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 

3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ 

αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την 

αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου 

και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την με αρ. πρωτ. 

359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα 

και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το άρθρο 67 του ν.4830/2021 

(ΦΕΚ Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 

65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) και την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του 

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή 

της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                              Γνωμοδοτεί ομόφωνα  

  
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. του έργου: ‘’Κατασκευή Γέφυρας στην οδό Περικλέους της Δημοτικής 

Ενότητας Μίκρας, Δήμου Θέρμης’’ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο  «Κατασκευή 

Γέφυρας στην οδό Περικλέους της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας, Δήμου Θέρμης». Φορέας του έργου είναι ο 

Δήμος Θέρμης και περιβαλλοντικός μελετητής είναι το Γραφείο μελετών “Κ. ΒΙΤΩΡΗΣ - Α. 

ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΟΕ”. 
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Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2. 

Σημειώνεται, επίσης, πως η προτεινόμενη παρέμβαση εμπίπτει εντός κηρυγμένων περιοχών σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με την υπ’ αριθμ. 3892/29/05.2020 (ΑΔΑ:624G46MTLB-3B7) 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δια της οποίας κηρύχθηκε σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης η ΔΕ Μίκρας, κατάσταση η οποία παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 12043/23/11/2020 

Απόφαση. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Το υπό διαβούλευση έργο αφορά στην κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση τεχνικού επί της οδού 

Περικλέους, η οποία συνδέει τους οικισμούς Πλαγιαρίου και Τριλόφου της Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου 

Θέρμης. Το έργο κατέστη αναγκαίο μετά την αστοχία του πρανούς όπου εδράζεται η οδός, εξαιτίας της 

βροχόπτωσης που έλαβε χώρα στις 21 Μάη 2020 στην περιοχή. 

 Το μήκος της νέας γέφυρας θα είναι 47,53 μέτρα και το πλάτος αυτής 12,40 μέτρα. Με το έργο 

γίνονται οι ανάλογες προσαρμογές για τη βελτίωση  των γεωμετρικών της οδού. Το μήκος του 

βελτιούμενου τμήματος, συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού, είναι 430 μέτρα. 

 Για την προστασία της γέφυρας, επενδύονται τα πρανή του ρέματος σε μήκος 82,80 μέτρα, ανάντη 

και κατάντη του του τεχνικού, με συρματοκιβώτια. Παράλληλα, υπάρχουν προβλέψεις για όλες τις 

καλωδιώσεις και τις σωληνώσεις των διερχόμενων δικτύων. 

 Με την κατασκευή της γέφυρας καταργείται ο πλακοσκεπής αγωγός ομβρίων και το επίχωμα που 

“φέρει” σήμερα την οδό και αποκαθίσταται η ανοιχτή κοίτη του ρέματος. Η γέφυρα παρέχει έτσι –σύμφωνα 

με τη μελετητική ομάδα– καλύτερη αποκατάσταση της περιοχής από κυκλοφοριακής, περιβαλλοντικής και 

διαχείρισης ομβρίων υδάτων άποψης και συνάμα επιλύονται ζητήματα αποχέτευσης και αποστράγγισης σε 

ικανό μήκος, εκατέρωθεν του τεχνικού, για την προστασία του τελευταίου. 

 Ο τοπικός αγωγών ακαθάρτων, ο οποίος διέρχεται από το υφιστάμενο επίχωμα και αποχετεύει τμήμα 

του οικισμού Τριλόφου στο αντλιοστάσιο Πλαγιαρίου, αναρτάται στην νέα γέφυρα με μικρές 

οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές προσαρμογές, ώστε να επιτευχθεί / εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία 

του. 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

 

Κανένας πολίτης ή νομικό πρόσωπο δεν κατέθεσε προτάσεις ή/και αντιρρήσεις στην αρμόδια υπηρεσία, 

εκτός από τον ίδιο τον Δήμο Θέρμης, ο οποίος της κοινοποίησε “απόψεις και γνωμοδοτήσεις” [το με αρ. 

πρωτ. 17236/18-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, με το οποίο 

αποστάλθηκαν στη Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. οι γνωμοδοτήσεις των Οργάνων του Δήμου 

σχετικά με το φάκελο της ΜΠΕ του έργου του θέματος (αρ. πρωτ. 206951 (4139)/21-03-2022 της Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.)], που απευθύνονται και στη Μητροπολιτική Επιτροπή, το σύνολο 

των οποίων, κατά το μάλλον ή ήττον, αποτελούν “παρακολούθημα” της μελέτης και εκφράζουν / 

επικυρώνουν τη συμφωνία της τοπικής κοινωνίας με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η υπηρεσία δεν διατυπώνει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που της 

απεστάλη και γνωμοδοτεί θετικά ως προς την υλοποίηση του έργου του θέματος, κυρίως για τους εξής 

λόγους: 

• Το υπό μελέτη και διαβούλευση έργο είναι συμβατό με τις ισχύουσες χωρικές και κυρίως 

περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. 

 Σε επίπεδο πόλης, εκτός της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής, εξασφαλίζεται η 

προστασία των τεχνικών υποδομών από ενδεχόμενες μελλοντικές πλημμύρες. 

 Η περιοχή επέμβασης έχει μελετηθεί να διασυνδεθεί – επί της ουσίας, επανασυνδεθεί με το 

υφιστάμενο οδικό δίκτυο, συσχετιζόμενη εμμέσως με τα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου της 

Δημοτικής Ενότητας Μίκρας εν όλω. 

 Η εκπόνηση της ΜΠΕ και η υλοποίησή της έρχεται να καλύψει τη διαπιστωμένη ανάγκη 

επανασύνδεσης των δύο οικισμών, χωρίς όμως να δημιουργείται ένα επαχθές περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα από αυτή την ολιστική και επείγουσα παρέμβαση. 

 

 Ωστόσο, επισημαίνεται και το ζήτημα που υπάρχει με την προβλεπόμενη εκ της μελέτης χρήση 

συρματοκιβωτίων (αντί, εναλλακτικά, οπλισμένου σκυροδέματος) και τη φέρουσα ικανότητά τους, ζήτημα 

για το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία είχε τοποθετηθεί και σε παλαιότερη εισήγησή της προς τη 

Μητροπολιτική Επιτροπή, ενώ έχει ήδη συζητήσει το ζήτημα τηλεφωνικά με τον επικεφαλής της 
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μελετητικής ομάδας. Να προστεθεί, επί του προκειμένου, από την απλή συσχέτιση δύο σχεδίων, που 

αποτελούν και αυτά αναπόσπαστο τμήμα του περιεχομένου της υποβληθείσας ΜΠΕ, συγκεκριμένα της υπ’ 

αριθμ. Π.02 “Γενικής Οριζοντιογραφίας” & του υπ’ αριθμ. Π.05 “Γεωλογικού Χάρτη”, πως πλησίον της 

νέας γέφυρας, προς την πλευρά του Πλαγιαρίου, υπάρχει ρήγμα ορατό, το “επεκτείνεται” ως ρήγμα πιθανό 

προς Νότο, όπως σημειώνεται στο συναφές υπόμνημα του ανωτέρω χάρτη. 

Τα όσα αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο θα πρέπει να απασχολήσουν και την Αρμόδια 

Αδειοδοτούσα Αρχή. 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Ασλανίδης Δημήτριος 

3. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

4. Κίκης Αθανάσιος 

5. Κούης Κωνσταντίνος 

6. Τζόλλας Νικόλαος 

7. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος 

10. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

11. Γκανούλης Φίλιππος 

12. Χρυσομάλλης Νικόλαος 
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