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ΠΡΟΣ :  ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

         
              
ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Για τη  δραστηριότητα αποθήκευσης στερεών μη-επικινδύνων αποβλήτων του Δήμου
Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται σε τμήμα 6.000 τ.μ. από τα συνολικά 12.300 τ.μ. του 12β
αγροτεμαχίου του Δήμου Ωραιοκάστρου (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ΄87 κεντροβαρικά Χ =
407351,  Υ = 4505770) στην ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
στο πλαίσιο έκτακτου μερικού ελέγχου.
  
ΣΧΕΤ. : 1. Ο  Ν.3852/10  (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  −  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  όπως  ισχύει
σήμερα.

2. Η υπ. αρ. Απόφαση 81320+77909/1-12-2016 (ΦΕΚ 4302 Β΄/30-12-2016) «Έγκρι-
ση Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας»

3. Την υπ΄αρ. οικ. 72217(1346)/2022 (ΦΕΚ 458 Β΄/7-2-22) Απόφαση Περιφερειάρ-
χη:  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς
και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

4. Την  υπ΄αρ.  οικ.  144691(2746)/2022 (ΦΕΚ 1485 Β΄)  «Παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

5. Ο  Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α΄/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»,
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Ο  Ν. 4014/21-9-2011 ( ΦΕΚ Α΄209/2011 )  Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και  δραστηριοτήτων,  ρύθμιση  αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία
περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου
Περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

7. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄/13-02-12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –
Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο  παραγωγής  και  διαχείρισης
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αποβλήτων-Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση  θεμάτων
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το  N.  4819/2021  (ΦΕΚ  129  Α΄/23-7-21) «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….».

9. Το  Ν.  4843/2021  (ΦΕΚ  193  Α΄/20-10-2021) «Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  (ΕΕ)
2018/2002  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  11ης
Δεκεμβρίου 2018 ……» και ιδιαίτερα τα αρ. 50, 55 και 75 αυτού. 

10. Το  Ν.  4964/22  (ΦΕΚ  150  Α/30-7-2022):  Διατάξεις  για  την  απλοποίηση  της
περιβαλλοντικής  αδειοδότησης,  θέσπιση  πλαισίου  για  την  ανάπτυξη  των
Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων,  την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης,  την
προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

11. Την ΥΑ  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (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 δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες  και  υποκατηγορίες  σύμφωνα με την παρ.  4  του άρθρου 1  του ν.
4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)».

12. Η  ΚΥΑ  171914/13 (ΦΕΚ  3072  Β'/03-12-13)  “Πρότυπες  Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις  για  έργα  και  δραστηριότητες  της  κατηγορίας  Β  της  ομάδας  4:
«Συστήματα  Περιβαλλοντικών  Υποδομών»,  του  παραρτήματος  ΙV  της  Υ.Α.
1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.”

13. Την ΥΑ  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019  (ΦΕΚ  436  Β΄/14-02-2019) “Καθορισμός
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων
και δραστηριοτήτων “Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών”.

14. Την Υ.Α.  ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022  (ΦΕΚ   776 Β΄/21-02-2022)  «Μοντέλο
Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

15. Το υπ΄αρ. 7265 Φ.701.14 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης
(δικό μας α.π. 368240(7653)/24-05-2022) το οποίο συνοδεύεται από α) το από
25-02-2010 μισθωτήριο  συμβόλαιο του τμήματος των 4000τ.μ. , β)  το από 22-
03-2011 μισθωτήριο συμβόλαιο του τμήματος των 6000τ.μ.  από τα συνολικά
12.300τ.μ. του 12β αγροτεμαχίου του Δήμου Ωραιοκάστρου,  το οποίο ελέγχεται
για τη δραστηριότητα της αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, γ)
φωτογραφικό υλικό και μας ενημερώνει ότι δεν τηρούνταν για την παραπάνω
δραστηριότητα όλα τα απαραίτητα από τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας,
έγιναν συστάσεις και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα βεβαιωθεί διοικητικό
πρόστιμο.  

16. Την   από 02-06-2022 Έκθεση Αυτοψίας κλιμακίου ελέγχου της Υπηρεσίας μας,
με την οποία ζητήθηκαν να προσκομιστούν στοιχεία από τον  ελεγχόμενο Δήμο
Θεσ/νίκης. 

17. Το αρ. πρωτ. 155260/07-06-2022  έγγραφο του Τμήματος Ανακύκλωσης & Σχε-
διασμού Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυ-
ξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα: Προ-
σκόμιση στοιχείων (δικό μας α.π. 414236(8538)/08-06-2022)  με το οποίο κατα-
τέθηκαν στην Υπηρεσία μας τα παρακάτω έγγραφα:

1α)  Την  αρ.  πρωτ.  9368/31-11-2011  με  ΑΔΑ  457ΡΟΡ1Υ-ΥΕΔ  Απόφαση
χορήγησης  άδειας  για  την  δραστηριότητα  διαχείρισης  στερεών  μη
επικίνδυνων  αποβλήτων  στην  εταιρεία  «Μασμανίδης  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»  από  τη
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας.
1β) Την αρ.  πρωτ.οικ.  324/23-01-2012 με ΑΔΑ ΒΟΧΟ7ΛΛ-ΕΡΔ Ανανέωση και
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τροποποίηση της  Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης
μονάδας  διαχείρισης  (Προσωρινής  Αποθήκευσης  Επεξεργασίας  και
Μεταφόρτωσης) στερεών αποβλήτων της  εταιρείας «Μασμανίδης ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.» από τη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Π.Κ.Μ.
2) Η έκθεση αποβλήτων στο ΗΜΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2021.
3) Έγγραφα αποφάσεων και εγκρίσεων οργάνων και αρμόδιων Υπηρεσιών για
τη  μίσθωση  ακινήτου,  που  θα χρησιμοποιηθεί  για  τη  μετεγκατάσταση  των
εργοταξίων  του  τμήματος  Σαρώματος  και  του  Γραφείου  Ανακύκλωσης  του
τμήματος Αποκομιδής της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης και
συγκεκριμένα: 
- Η 4077/22-10-2008 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Θεσ/νίκης που
αφορά την κατάρτιση των όρων διεξαγωγής της μειοδοτικής Δημοπρασίας.
- Η 2516/17-06-2009 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Θεσ/νίκης που
αφορά την τροποποίηση των όρων διεξαγωγής της μειοδοτικής Δημοπρασίας. 
- Η 4154/25-11-2009 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Θεσ/νίκης που
αφορά την τροποποίηση των όρων διεξαγωγής της μειοδοτικής Δημοπρασίας. 
- Το αρ. πρωτ.3509/09-02-2010 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α΄  βαθμού  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  με  θέμα: Αποστολή
Έκθεσης Καταλληλότητας Ακινήτου.
-  Η  αρ.  πρωτ.  712/10-02-2010  Απόφαση  Δημαρχιακής  Επιτροπής  Δήμου
Θεσ/νίκης  που  αφορά  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  ανωτέρω
μειοδοτικού διαγωνισμού.  
-  Το  αρ.  πρωτ.  4310/19-02-2010   έγγραφο  του  Τμήματος  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:
Επικύρωση  της   712/10-02-2010  Απόφαση  Δημαρχιακής  Επιτροπής  Δήμου
Θεσ/νίκης.
- Το από 15-02-2010 μισθωτήριο Συμβόλαιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με το
οποίο μισθώνει από την εταιρεία «Μασμανίδης ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» τμήμα
4000τ.μ. από τα 12.333τ.μ. του αγροτεμαχίου 12β του Δήμου Ωραιοκάστρου,
για  τη  μετεγκατάσταση  των  εργοταξίων  του  τμήματος  Σαρώματος  και  του
Γραφείου Ανακύκλωσης του τμήματος Αποκομιδής της Δ/νσης Καθαριότητας
του Δήμου Θεσσαλονίκης.
-  Την  2389/20-12-2010  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  έγκριση
μίσθωσης επιπλέον χώρου.
-  Το  αρ.  πρωτ.  Οικ.  12713/09-03-2011  έγγραφο  του  Τμήματος  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:
Αποστολή Έκθεσης Καταλληλότητας Ακινήτου.
- Το από 22-03-2011 μισθωτήριο Συμβόλαιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με το
οποίο  μισθώνει  από  την  εταιρεία  «Μασμανίδης  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»
επιπλέον  2000τ.μ.(από  τα  4000τ.μ.  που  μισθώνει  με  το  από  15-02-2010
μισθωτήριο  συμβόλαιο) και  συνολικά  6000τ.μ.  από  τα  12.333τ.μ.  του
αγροτεμαχίου 12β  του Δήμου Ωραιοκάστρου, για τις αυξημένες ανάγκες  της
Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
-  Η  από  18-06-2014  Δήλωση  ένταξης/πολεοδομικές  ρυθμίσεις  της
«ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
- Την 83/02-02-2015 με ΑΔΑ Β5ΦΣΩΠ5-8ΧΔ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
για μίσθωση  ακινήτου-χώρου για τις  ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και
Διαχείρισης Αστικών Απορριμάτων, λόγω επικείμενης λήξης του ακινήτου που
χρησιμοποιούνταν έως τώρα.
-  Την  Νο  66/2015  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  μίσθωση
οικοπέδου –  ακινήτου από το  Δήμο Θεσ/νίκης  που  θα χρησιμοποιηθεί  για
διαχείριση  ογκωδών  της  Δ/νσης  Ανακύκλωσης  και  Διαχείρισης  Αστικών
Απορριμάτων.
-  Το  αρ.  οικ.83272/29-11-2016  έγγραφο  της  Δ/νσης  Διοίκησης,  Τμήμα
Προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με θέμα:
Αποστολή συμπληρωματικής έκθεσης καταλληλότητας ακινήτου. 
-  Η  αρ.  απόφ.  1454/06-09-2017  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
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Θεσ/νίκης,  με  την  οποία  κηρύσσει  άγονο  το  διαγωνισμό  για  τη  μίσθωση
οικοπέδου από το Δήμο Θεσ/νίκης, που θα χρησιμοποιηθεί  για τη διαχείριση
ογκωδών  της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμάτων.
-  Η  αρ.  αποφ.  409/21-02-2018  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Θεσ/νίκης, με την οποία αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού και την
τροποποίηση  των  όρων  του  για  τη  μίσθωση  οικοπέδου  από  το  Δήμο
Θεσ/νίκης, που θα χρησιμοποιηθεί  για τη διαχείριση ογκωδών  της Δ/νσης
Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμάτων.
-  Η  αρ.  αποφ.  846/02-05-2018  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Θεσ/νίκης, με την οποία αποφασίζει την ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού,
λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την επανάληψή του με τους ίδιους
όρους.
-  Η  αρ.  αποφ.  1308/25-07-2018    της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Θεσ/νίκης, με την οποία αποφασίζει την ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού,
λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Η αρ. 265/18-02-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσ/
νίκης  την  παράταση  των  μίσθωσης  του  τμήματος  των  6000τ.μ.  του
αγροτεμαχίου  12β  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου  έως  24/02/2022  για  τη
διαχείριση  ογκωδών   της  Δ/νσης  Ανακύκλωσης  και  Διαχείρισης  Αστικών
Απορριμάτων.
-  Το αρ.  πρωτ.  έγγραφο της της Δ/νσης Διοίκησης,  Τμήμα Προσωπικού της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης,  με  θέμα:  Έλεγχος
νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Θεσ/νίκης.

4) Η αρ. πρωτ. 121644/05-05-2022 σύμβαση, του τμήματος Προμηθειών της
Δ/νσης  Προμηθειών  και  Αποθηκών  του   Δήμου  Θεσσαλονίκης,  με  την
εταιρεία ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. και ογκωδών. 
5)  Το  αρ. πρωτ. 33821/03-09-2021  έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Δη-
μόσιου Υλικού του Α΄ Τελωνείου, όπου φαίνεται ότι τα προσωρινά αποθη-
κευμένα δίκυκλα, που υπάρχουν σε τμήμα του μισθωμένου αγροτεμαχίου,
θα παραδοθούν στην αρμόδια Υπηρεσία που είναι η Γενική Δ/νση Τελωνείων
& Ε.Φ.Κ. - Α΄Τελωνείο Εισαγωγών εξαγωγών Θεσσαλονίκης, ως διάδοχος των
αρμοδιοτήτων του τέως Ο.Δ.Δ.Υ. 

18. Το αρ. πρωτ.  10274.Φ.701.14   έγγραφο  της   Πυροσβεστικής   Υπηρεσίας
Θεσσαλονίκης (δικό μας      α.π 470917(9744)/30-06-2022, με το οποίο μας
ενημερώνει, ότι  σε  επανέλεγχο  που   διενήργησαν    κατόπιν του 15ου σχε-
τικού εγγράφου, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε συμμόρφωση.

19. Το  αρ.  πρωτ.  224375/12-08-2022 έγγραφο του Τμήματος Ανακύκλωσης &
Σχεδιασμού Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας  της Δ/νσης Ανακύκλωσης  &
Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με
θέμα: Υποβολή αιτιολογικής έκθεσης (δικό μας αρ. πρωτ. 582715(12031)/12-
08-2022). 

20. Το από  29-09-2022 αίτημα της  Δ/νσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστη-
μάτων Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης,   για έκδοση βεβαίω-
σης  χωροθέτησης  για  το   αγροτεμάχιο  του  θέματος(δικό  μας  αρ.  πρωτ.
689764(14309)/29-09-2022)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Στις  02/06/2022 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από Κλιμάκιο Ελέγχου του Τμήματος Περιβάλλο-
ντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης αποτελούμε-
νο από τους α) Βαφάκη Αθηνά  και β) Παπαδόπουλο Ευάγγελο, σε τμήμα 6.000 τ.μ. από τα συνο-
λικά 12.300τ.μ. του 12β αγροτεμαχίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, κατόπιν
του 15ου σχετικού εγγράφου. 
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Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιβαλλοντική κατάταξη έργου :  Η ελεγχόμενη δραστηριότητα περιβαλλοντικά κατατάσσεται
στην 4η Ομάδα “Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών” του Παραρτήματος IV, στην κατηγορία
Β΄ με α/α (7α) της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β΄), «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης
στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων» με ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων Q: 20t/
ημ.<Q<150t/ημ.,  όπως  φαίνεται  από  το  ζυγολόγιο  των  εισερχόμενων  αποβλήτων,  που  είναι
26,8tn ,  για τη 01-06-2022, και παραδόθηκε στο κλιμάκιο ελέγχου κατά την αυτοψία, καθώς και
από την  καταγραφή της Δραστηριότητας του εργοταξίου που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του
Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας : Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μισθώνει τμήμα 6.000 τ.μ. από τα
συνολικά 12.300τ.μ. περίπου του περιφραγμένου αγροτεμαχίου 12β,  από την εταιρεία: «ΜΑ-
ΣΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» σύμφωνα με τα από 25/2/2010 και 22/3/2011 μισθωτήρια
συμβόλαια. Η χρήση ήταν αρχικά για εγκατάσταση εργοταξίων του Δήμου Θεσσαλονίκης σε 4.000
τ.μ. τα οποία επεκτάθηκαν σε άλλα 2.000 τ.μ. για την εναπόθεση ογκωδών αποβλήτων. Τα μισθω-
τήρια συμβόλαια παρατάθηκαν με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ ΩΕΩΔΩΡ5-ΣΤΟ , με
λήξη την 24/02/2022. Στο χώρο βρίσκεται,  ισόγειο οίκημα 55τ.μ., όπου στεγάζονται γραφεία των
υπηρεσιών καθαριότητας-ανακύκλωσης του Δήμου, ένα κτίσμα 10τ.μ. περίπου και 2 isobox που
χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι, καθώς και υπαίθριος χώρος, όπου λαμβάνει χώρα
αποθήκευση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (ογκωδών αποβλήτων, όπως στρώματα, έπιπλα
κ.λ.π. υπολείμματα πρασίνου, Α.Ε.Κ.Κ. μεταλλικά αντικείμενα-αλουμίνια).   

Το προαναφερόμενο τμήμα των 6.000 τ.μ. που χρησιμοποιείται από τη Δ/νση Καθαρότητας &
Μηχανικών Μέσων του Δήμου Θεσσαλονίκης δε διαχωρίζεται από την υπόλοιπη έκταση, με περί-
φραξη. Στο πίσω μέρος  της εγκατάστασης του Δήμου, βρίσκεται ο σπαστήρας που κάηκε στην
πρόσφατη πυρκαγιά στις 15/3/22 και δεν υπάρχουν ίχνη καύσης στο έδαφος ή άλλα υπολείμμα-
τα. 
Στον  υπαίθριο  χώρο,  στα  γραφεία  και  στους  αποθηκευτικούς  χώρους  υπάρχουν  φορητοί
πυροσβεστήρες.  Στο χώρο σταθμεύει  μόνιμα υδροφόρο όχημα του Δήμου,  χωρητικότητας 9τ.
περίπου.   

Η κάλυψη του τμήματος των 6000τ.μ.  από απόβλητα, είναι μερική. Δημιουργούνται αντιπυρικές
ζώνες ανάμεσα στις σωρούς των ογκωδών αντικειμένων.

Οι διάδρομοι κίνησης και οι κενοί υπαίθριοι χώροι διαβρέχονταν συνεχώς.

Επισημαίνεται ότι στις 24-05-2022 πρωτοκολλήθηκε στη Υπηρεσία μας το  υπ΄αρ. 7265 Φ.701.14
έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (δικό μας α.π. 368240(7653)/24-05-2022)
και μας ενημερώνει ότι δεν τηρούνταν για την παραπάνω δραστηριότητα όλα τα απαραίτητα από
τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας, ενώ στις 30-06-2022 πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας
το αρ. πρωτ.  10274.Φ.701.14   έγγραφο  της   Πυροσβεστικής   Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (δικό
μας  α.π 470917(9744)/30-06-2022), με το οποίο μας ενημερώνει, ότι  σε  επανέλεγχο  που   διε-
νήργησαν, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε συμμόρφωση. 

Στο χώρο γίνεται διαλογή των εισερχόμενων αποβλήτων. Τα σίδερα τοποθετούνται σε κοντέινερ,
για τα οποία γίνεται  διαγωνισμός προς εκποίησή τους.  Για τα υπόλοιπα ογκώδη αντικείμενα,
υπάρχει σύμβαση με την εταιρεία ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΤΕΒΕ για την απομάκρυνση και περαιτέρω διαχείρι-
σή τους, όπως φαίνεται στο 17 (4) σχετικό.  
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Σε τμήμα των 6000τ.μ. που μισθώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, υπάρχει περιφραγμένος χώρος με
λαμαρίνες 150 με 200τ.μ. περίπου, στον οποίο φυλάσσονται  περίπου 65 κατασχεμένα μηχανάκια
από τους δρόμους της Θεσ/νίκης. 

Άδειες / Αποφάσεις / Εγκρίσεις  :  
Για την εγκατάσταση και λειτουργία του χώρου αποθήκευσης στερεών μη-επικινδύνων αποβλή-
των του Δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε τμήμα 6000τ.μ. από τα συνολικά 12.300τ.μ. του
12β αγροτεμαχίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ο Δήμος Θεσσαλονίκης  δεν διαθέτει  καμία άδεια,
απόφαση ή έγκριση. 
Τα  έγγραφα  αποφάσεων  και  εγκρίσεων  οργάνων  και  αρμόδιων  Υπηρεσιών  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης,  καθώς  και  τα  μισθωτήρια  συμβόλαια  που  κατατέθηκαν  με  το  17(3)  σχετικό,
αναφέρονται  στη  μίσθωση  ακινήτου,  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τη  μετεγκατάσταση  των
εργοταξίων του τμήματος Σαρώματος και του Γραφείου Ανακύκλωσης του τμήματος Αποκομιδής
της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Η κατατεθείσα  αρ. πρωτ. 9368/31-11-2011 με ΑΔΑ 457ΡΟΡ1Υ-ΥΕΔ Απόφαση χορήγησης άδειας
για  την  δραστηριότητα  διαχείρισης  στερεών  μη  επικίνδυνων  αποβλήτων  στην  εταιρεία
«Μασμανίδης  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»  από  τη  Δ/νση  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  Κεντρικής
Μακεδονίας ((17(1α)σχετικό) και η κατατεθείσα αρ. πρωτ.οικ. 324/23-01-2012 με ΑΔΑ ΒΟΧΟ7ΛΛ-
ΕΡΔ Ανανέωση και τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της  μονάδας
διαχείρισης (Προσωρινής Αποθήκευσης Επεξεργασίας και Μεταφόρτωσης) στερεών αποβλήτων
της  εταιρείας «Μασμανίδης  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε.»  από τη  Δ/νση Βιομηχανίας  Ενέργειας  &
Φυσικών  Πόρων  της  Π.Κ.Μ.((17(1β)σχετικό),  δεν  αφορά  τη  δραστηριότητα  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης.
Επισημαίνεται ότι  σύμφωνα με την έκθεση αποβλήτων- Έκθεση ΗΜΑ 2021 (σχετικό17(2))  του
Δήμου Θεσσαλονίκης ο  κωδικός ΕΚΑ απόβλητου  του Δήμου Θεσσαλονίκης  είναι  20 03 07 ο
οποίος δε συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω Αποφάσεις της  εταιρείας  «Μασμανίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.»
και υπάρχει η αρ.  πρωτ. 121644/05-05-2022 σύμβαση, του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης
Προμηθειών και Αποθηκών του  Δήμου Θεσσαλονίκης, με την εταιρεία ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για
διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. και ογκωδών(σχετικό 17(4)). 

Συνθήκες λειτουργίας :  Η δραστηριότητα είναι ενεργή. Στο χώρο είναι εγκατεστημένο εργοτάξιο
του Δήμου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί όλο το 24ωρο, αποτελούμενο από 12 εργαζόμενους,
σύμφωνα και με το φωτοαντίγραφο του  παρουσιολογίου για τις 1/6/2022 του Εργοταξίου Υποδο-
χής & Διαχείρισης ογκωδών του Δήμου Θεσσαλονίκης που παραδόθηκε στο κλιμάκιο ελέγχου,
κατά τη διάρκεια της αυτοψίας.  

Ιστορικό : Δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης και τυχόν επιβληθέντων κυρώσεων  

Γ.ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

Το Τμήμα Ανακύκλωσης & Σχεδιασμού Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας της Δ/νσης Ανακύκλω-
σης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης κατέθεσε στην Υπη-
ρεσία μας το αρ. πρωτ. 224375/12-08-2022 έγγραφο (δικό μας αρ. πρωτ. 582715(12031)/12-08-
2022), με θέμα: Υποβολή αιτιολογικής έκθεσης, σύμφωνα με το οποίο:
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκειμένου να ανταποκριθεί στην  ανεξέλεγκτη συσσώρευση και ενα-
πόθεση διαφόρων αντικειμένων (αδρανή-ογκώδη) στα πεζοδρόμια του πολεοδομικού συγκροτή-
ματος αρμοδιότητάς του, αποφάσισε τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιούνταν για τη μετε-
γκατάσταση των εργοταξίων του τμήματος Σαρώματος και του Γραφείου Ανακύκλωσης του Τμή-
ματος Αποκομιδής της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μετά από τρία (3) χρόνια
και  μετά  από  τρις  (3)  άγονους  μειοδοτικούς  διαγωνισμούς,  με  την  υπ’  αριθ.  712/10-2-2010
Απόφαση  Δημαρχιακής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα και μισθώθηκε χώρος επιφα-
νείας 4.000 τ.μ. για ήπιες για το περιβάλλον εργασίες, ο οποίος αποτελούσε τμήμα του αδειοδο -
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τημένου οικοπέδου ιδιοκτησίας της Εταιρείας «Μ. Μασμανίδης & Σια ΟΕ», συνολικού εμβαδού
12.333 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή Ωραιοκάστρου. Ο μισθωθείς χώρος προορίζονταν για την
προσωρινή και μόνο εναπόθεση των συλλεγέντων αντικειμένων, στη συνέχεια τον θρυμματισμό
τους και τέλος τη μεταφορά τους στον τελικό αποδέκτη το ΧΥΤΑ  Μαυροράχης. Με την υπ’ αριθ.
2389/20-12-2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μίσθωση επιπλέον χώρου 2.000
τ.μ.  τμήματος  του  ιδίου  μεγαλύτερου  αδειοδοτημένου  οικοπέδου  των  12.333  τ.μ.  της  εκμι-
σθώτριας εταιρίας («Μ. Μασμανίδης &Σια ΟΕ»).

Αν και το μισθωθέν οικόπεδο πληρούσε τις προϋποθέσεις εγκατάστασης, καθώς η εταιρεία «Μ.
Μασμανίδης & Σια Ο»Ε είχε άδεια για τη δραστηριότητα διαχείρισης στερεών μη επικινδύνων
αποβλήτων (αρ. πρωτ. 9368/31-11-2011 ΑΔΑ 457ΡΟΡ1Υ-ΥΕΔ), ενόψει της επικείμενης λήξης της
μίσθωσης ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν υποχρεωμένος να προχωρήσει σε διαγωνισμό σύναψης
νέας μίσθωσης κατάλληλου χώρου. Έτσι με την 83/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
έλαβε  Απόφαση για  σύναψη νέας  μίσθωσης  αντίστοιχου ακινήτου -  χώρου,  ώστε  μετά  από
σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, να βρεθεί κατάλληλος χώρος προς μίσθωση, που να πληροί
τις προδιαγραφές και να καλύπτει τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών

Απορριμμάτων, καθώς ήταν αμφίβολο και αβέβαιο εάν η εταιρία «Μ.Μασμανίδης & Σια ΟΕ» θα
εκδήλωνε  εκ  νέου  ενδιαφέρον  για  νέα  σύμβαση  μίσθωσης με  τους  ζητούμενους  όρους.  Η
υπηρεσία σύναψε την υπ΄αρθμ. 67908/24-8-2016   σύμβαση ποσού 99.361,20€   με την   εταιρεία

“Ανακύκλωση  Αδρανών  Μακεδονίας  Α.Ε.”  διάρκεια  ισχύος  ενός  (1)  έτους  προκειμένου  να
εκτελέσει η ως άνω εταιρεία τις απαιτούμενες εργασίες αξιοποίηση – επεξεργασία - μεταφορά
ογκωδών απορριμμάτων. Ωστόσο αν και μέχρι το 2018 μεσολάβησαν τέσσερεις (4) διαγωνισμοί,

ματαιώθηκαν  όλοι  λόγω  έλλειψης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  οπότε  με  την  265/18-2-2019
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε κατ’  ανάγκην,  η παράταση της μίσθωσης του
τμήματος των 6.000 τ.μ. μέχρι τις  24/2/2022. Ταυτόχρονα με την υπ΄αρθμ. 113580/22-8-2019
σύμβαση  ποσού  123.169,20€  που  υπογράφηκε  με  την  εταιρεία  “ΛΙΑΧΤΙΔΑ  ΑΤΕΒΕ.”   διάρκεια
ισχύος ενός (1) έτους με παράταση έξι (6) μηνών σχετική η Α.Δ.Σ. 462/20-7-20 προκειμένου να
εκτελέσει η ως άνω εταιρεία τις απαιτούμενες εργασίες αξιοποίηση – επεξεργασία - μεταφορά
ογκωδών απορριμμάτων. Στο χώρο αυτό συνεχίστηκε από την ίδια δημοτική υπηρεσία η εκτέλεση
των ιδίων ακριβώς εργασιών,  χωρίς αλλαγή χρήσης του οικοπέδου και  χωρίς ποτέ να προβεί
κάποια Αρχή ή άλλο αρμόδιο όργανο σε υπόδειξη ή σύσταση για έκδοση νέας σχετικής άδειας.
Στο μισθωμένο χώρο του εν λόγω οικοπέδου ο Δήμος Θεσσαλονίκης έλαβε εξαρχής και όλα τα
προαπαιτούμενα  και  απαραίτητα  μέτρα  πυροπροστασίας  προς  αποφυγή  πυρκαγιάς  (όπως
αποδεικνύεται και βεβαιώνεται από την σχετική αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 30-
6-2022), φροντίζοντας με επιμέλεια την αποφυγή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης
του περιβάλλοντος και διασφαλίζοντας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζομένων του,  την προστασία του εδάφους και  περιβάλλοντος,  της ατμόσφαιρας,  της
φύσης, του τοπίου και των παράπλευρων οχλήσεων.

Λόγω  έλλειψης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  προσφορά  καταλλήλων  χώρων  (πλην  του
συγκεκριμένου  της εταιρίας «Μασμανίδης & Σια ΟΕ», που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ο Δήμος
μετά την παράταση της σύμβασης μίσθωσης που έληξε) η Διοίκηση του Δήμου, διερεύνησε τη
δυνατότητα  ανάθεσης  της  εργασίας  της  προσωρινής  εναπόθεσης  των  συλλεχθέντων
αντικειμένων σε ιδιώτη, δηλαδή σε ανάδοχο που θα προέκυπτε από διαγωνισμό, ο οποίος θα
εκτελούσε τις  ως άνω εργασίες  σε  δικό του ιδιόκτητο χώρο .  Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε
σχετική  μελέτη  (η  υπ’αρθμ.  13/2021)  προκειμένου  να  αναδειχθεί  ο  ανάδοχος  που  θα
αναλάμβανε  εξ  ολοκλήρου  το  συγκεκριμένο  έργο  και  θα  υλοποιούσε  το  πρόγραμμα  της
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υπηρεσίας.  Εν  συνεχεία,  ολοκληρώθηκε  ο  σχετικός  διεθνής  ενιαίος  διαγωνισμός  που
προκηρύχθηκε, κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΚΑΪΣΙΔΗΣ Α.Ε σχετική η υπ’ αρθμ. 675/15-6-2022
Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής  και  έχει  σταλεί  για  προσυμβατικό  έλεγχο  από  το  Ελεγκτικό
Συνέδριο από το οποίο αναμένεται η έγκρισή του. 

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν δεν έχει πραγματωθεί μέχρι σήμερα η «τυπική» αδειοδότηση
του ίδιου του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον χρησιμοποιούμενο μισθωμένο χώρο των 6.000 τ.μ., η
ίδια  η  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  βεβαιώνει  πως  στο  συγκεκριμένο  χώρο  έχουν  ληφθεί  από
πλευράς του Δήμου μας,  όλα εκείνα τα ουσιαστικά μέτρα που προβλέπονται  και  τίθενται  ως
προϋποθέσεις για την αδειοδότηση του χώρου και συγχρόνως εξάρει την σχολαστικότητα με την
οποία τηρούνται αυτά. Ειδικότερα διαπιστώνεται μεταξύ άλλων, ότι εντός του χώρου υπάρχουν
φορητοί  πυροσβεστήρες,  ότι  σταθμεύει  μόνιμα  υδροφόρο  όχημα  του  Δήμου,  χωρητικότητας
9τ.περίπου,  ότι  δημιουργούνται  αντιπυρικές  ζώνες  ανάμεσα  στις  σωρούς  των  ογκωδών
αντικειμένων και ότι οι διάδρομοι κίνησης και οι κενοί υπαίθριοι χώροι διαβρέχονται συνεχώς και
ότι  ο  Δήμος Θεσσαλονίκης  συμμορφώνεται  αμελλητί  στις  εκάστοτε  υποδείξεις  των  αρμοδίων
υπηρεσιών.

Από  τα  ανωτέρω  γίνεται  σαφές  ότι  ο  Δήμος  Θεσσαλονίκης  από  το  2015  μέχρι  και  σήμερα,
θεωρούσε προσωρινή την εγκατάσταση της υπηρεσίας αυτής στον εν λόγω χώρο, που πάντως
αφενός  θεωρούσε  ευλόγως  ότι  πληρούσε  απολύτως  τις  ουσιαστικές  προϋποθέσεις
αδειοδότησης,  καθώς ουδέποτε δέχθηκε σχετική περί  του αντιθέτου παρατήρηση ή υπόδειξη
συμμόρφωσης  των  αρμοδίων  Αρχών  και  ήδη  υπήρχε  σε  ισχύ  σχετική  άδεια  στο  όνομα  της
εκμισθώτριας εταιρίας «Μασμανίδης & Σια ΟΕ», αφετέρου μεριμνούσε συνεχώς και αδιαλείπτως

για  την  ουσιαστική  διασφάλιση  και  τήρησή  τους.  Περαιτέρω,  ότι  για  τους  λόγους  που
προαναφέρθηκαν, μετά από σειρά άγονων διαγωνισμών κατά τη λήξη της μίσθωσης του χώρου
και της έλλειψης αντίστοιχα προσφορών ως προς την ανεύρεση κατάλληλου χώρου, αποφάσισε
την  ανάθεση  της  εργασίας  της  προσωρινής  εναπόθεσης  των  συλλεχθέντων  αντικειμένων  σε
ανάδοχο  –  ιδιώτη  μέσω  δημοσίου  διαγωνισμού,  που  θα  εκτελούσε  ο  ίδιος  το  σύνολο  των
απαιτουμένων  εργασιών  (θρυμματισμό  και  απομάκρυνση στον  ΧΥΤΑ)  σε  ιδιόκτητο  χώρο του,
χωρίς  δηλαδή  να  εμπλέκεται  καθόλου  στη  εκτέλεση  του  έργου  αυτού  ο  Δήμος.  Ήδη  δε,
ενεργώντας  προς  την  κατεύθυνση  αυτή,  προχώρησε  στη  σύναψη  της  με  αρ.  πρωτ.
121644/5.5.2022 σχετικής σύμβασης διάρκειας έξι (6) μηνών με την εταιρεία «ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΤΕΒΕ»
και μετά τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπογραφή της εταιρείας
ΚΑΪΣΙΔΗΣ Α.Ε διάρκειας δύο (2) ετών προχωράει και η διαδικασία αποδέσμευσης του από τον
μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο χώρο.

Κατά  το  διάστημα  που  ο   Δήμος  συνέχισε  να  χρησιμοποιεί  τον  χώρο  αυτόν,  έλαβε  όλα  τα
απαιτούμενα  και  απαραίτητα   μέτρα  πυροπροστασίας  προς  αποφυγή  πυρκαγιάς,  έδειξε  την
μέγιστη  δυνατή  επιμέλεια  και  μερίμνησε  με  κάθε  τρόπο  για  την  αποφυγή της  ρύπανσης  και
γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
του, την προστασία του εδάφους και περιβάλλοντος, της ατμόσφαιρας, της φύσης, του τοπίου και
των παράπλευρων οχλήσεων.

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

Τα  έγγραφα  αποφάσεων  και  εγκρίσεων  οργάνων  και  αρμόδιων  Υπηρεσιών  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης,  καθώς  και  τα  μισθωτήρια  συμβόλαια  που  κατατέθηκαν  με  το  17(3)  σχετικό,
αναφέρονται  στη  μίσθωση  ακινήτου,  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τη  μετεγκατάσταση  των
εργοταξίων του τμήματος Σαρώματος και του Γραφείου Ανακύκλωσης του τμήματος Αποκομιδής
της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
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Η κατατεθείσα  αρ. πρωτ. 9368/31-11-2011 με ΑΔΑ 457ΡΟΡ1Υ-ΥΕΔ Απόφαση χορήγησης άδειας
για  την  δραστηριότητα  διαχείρισης  στερεών  μη  επικίνδυνων  αποβλήτων  στην  εταιρεία
«Μασμανίδης  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»  από  τη  Δ/νση  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  Κεντρικής
Μακεδονίας ((18(1α)σχετικό) και η κατατεθείσα αρ. πρωτ.οικ. 324/23-01-2012 με ΑΔΑ ΒΟΧΟ7ΛΛ-
ΕΡΔ Ανανέωση και τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της  μονάδας
διαχείρισης (Προσωρινής Αποθήκευσης Επεξεργασίας και Μεταφόρτωσης) στερεών αποβλήτων
της  εταιρείας «Μασμανίδης  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε.»  από τη  Δ/νση Βιομηχανίας  Ενέργειας  &
Φυσικών  Πόρων  της  Π.Κ.Μ.((17(1β)  σχετικό),  δεν  αφορά  τη  δραστηριότητα  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης.
Στην περίπτωση αυτή,  υπάρχει  μίσθωση χώρου από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης να
εγκαταστήσει  και  να  λειτουργήσει  ο  ίδιος  δραστηριότητα  αποθήκευσης  μη-επικινδύνων
αποβλήτων και όχι ανάθεση εργολαβίας σε κατάλληλο αδειοδοτημένο νομικό πρόσωπο. 
Συνεπώς, για την εγκατάσταση και λειτουργία του χώρου αποθήκευσης στερεών μη-επικινδύνων
αποβλήτων  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  που  βρίσκεται  σε  τμήμα  6000τ.μ.  από  τα  συνολικά
12.300τ.μ. του 12β αγροτεμαχίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης  δεν διαθέτει
καμία άδεια, απόφαση ή έγκριση από την αρχή της λειτουργίας του. 

Ε. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης,  από την έναρξη της δραστηριότητας  (2010) αποθήκευσης στερεών μη-
επικινδύνων αποβλήτων σε τμήμα 6000τ.μ. από τα συνολικά 12.300τ.μ. του 12β αγροτεμαχίου
του Δήμου Ωραιοκάστρου, η οποία περιβαλλοντικά κατατάσσεται στην 4η Ομάδα “Συστήματα πε-
ριβαλλοντικών υποδομών” του Παραρτήματος IV, στην κατηγορία Β΄ με α/α (7α) της 11ης σχετι-
κής ΚΥΑ , «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων» με ημερήσια πο-
σότητα εισερχομένων αποβλήτων Q:  20t/ημ.<Q<150t/ημ., όπως φαίνεται από το ζυγολόγιο των
εισερχόμενων αποβλήτων , που είναι 26,8tn ,  για τη 01-06-2022, που παραδόθηκε στο κλιμάκιο
ελέγχου κατά την αυτοψία, καθώς και από την  καταγραφή της Δραστηριότητας του εργοταξίου
που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, δεν διαθέτει περιβαλλοντική αδειο-
δότηση όπως ορίζουν τα αρ. 3 & 4 του Ν. 1650/86 όπως εκάστοτε ισχύουν.
Προσδιορισμός της σοβαρότητας της παράβασης
Σύμφωνα με τον πίνακα 3 της ενότητας (Δ) της 14ης Υ.Α , η προαναφερθείσα παράβαση της λει-
τουργίας, άνευ απαιτούμενης περιβαλλοντικής άδειας χαρακτηρίζεται ως: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑ-
ΣΗ.
Τ  ελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης  
1. Ιστορικό συμμόρφωσης:
Για τη δραστηριότητα του θέματος, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενων περιβαλλοντικών ελέγ-
χων.
2.Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης:
Η δραστηριότητα  περιβαλλοντικά κατατάσσεται στην 4η Ομάδα “Συστήματα περιβαλλοντικών
υποδομών” του Παραρτήματος IV, στην κατηγορία Β΄ με α/α (7α) της 11ης σχετικής ΚΥΑ  «Εγκατα-
στάσεις  αποθήκευσης  στερεών μη  επικινδύνων αποβλήτων»  με  ημερήσια  ποσότητα  εισερχο-
μένων αποβλήτων Q: 20 t/ημ.< Q < 150 t/ημ. 
Επισημαίνεται ότι  η ποσότητα των εισερχόμενων αποβλήτων στις 1/6/2022, που φαίνεται στο ζυ-
γολόγιο που παραδόθηκε στο Κλιμάκιο ελέγχου της Υπηρεσίας μας, κατά την αυτοψία στην ελεγ-
χόμενη δραστηριότητα είναι 26,8tn.
3.Συμμόρφωση πριν την αυτοψία:
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δεν είχε καταθέσει στην υπηρεσία μας φάκελο για περιβαλλοντική αδειο-
δότηση  της  δραστηριότητας  αποθήκευσης  στερεών  μη-επικινδύνων  αποβλήτων  σε  τμήμα
6000τ.μ. από τα συνολικά 12.300τ.μ. του 12β αγροτεμαχίου του Δήμου Ωραιοκάστρου και δεν
έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, από την αρχή της λειτουργίας του, δηλαδή από  το 2010.
4. Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά:
Ο ελεγχόμενος φορέας ήταν απολύτως συνεργάσιμος σε όλα τα στάδια του ελέγχου. 
H τελική κατάταξη σοβαρότητας της συγκεκριμένης παράβασης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα
και βάσει του σχήματος 4 της ενότητας (Ε)  της 14ης σχετικής Υ.Α  ακολουθεί την παρακάτω δια-
δρομή :
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Δ/Υ Ιστορικό  ==>  Β΄ Κατηγορία  ==> Συμμόρφωση προ αυτοψίας ====>  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) της 14ης σχετικής Υ.Α.  η σοβαρότητα της παράβασης δεν μπορεί να
υποβαθμιστεί για τις ουσιώδεις διοικητικές παραβάσεις, όπου ανήκει η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Σύμφωνα με την κατάταξη της παράβασης και την Ενότητα (Ζ) της 14ης σχετικής Υ.Α. το συνολικό
επίπεδο συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εγκατάστασης αξιολογείται ως ΧΑΜΗΛΟ.

ΣΤ . ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.
                                    7
ΥΠ= ΠΒ* Σ ΕΑΕ * ΣΒ* Π ΣΕΕΠ I
                                   i=1
ΠΒ = 6.000,  γιατί η ελεγχόμενη δραστηριότητα κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον
Πίνακα 5 της ενότητας (Η) της 14ης σχετικής Υ.Α.
Σ ΕΑΕ =3, γιατί πρόκειται για μη οικονομική δραστηριότητα (ενότητα (Η) της 14ης σχετικής Υ.Α.).
ΣΒ= 5,5  γιατί πρόκειται για σημαντική διοικητική παράβαση (πίνακας 6, ενότητα (Η) της 14ης σχε-
τικής Υ.Α.).

 ΣΕΕΠ 1 = 1,0 .  Δ/Υ   Ιστορικό συμμόρφωσης (πίνακας 7 ενότητα (Η) της 14ης σχετικής Υ.Α.).
 ΣΕΕΠ 2 = 0,9. Συμπεριφορά κατά τον έλεγχο, άριστη (πίνακας 7 ενότητα (Η) της 14ης σχετικής Υ.Α.).
ΣΕΕΠ 3 =0.8 . Μερική συμμόρφωση μετά τον έλεγχο και πριν την επιβολή προστίμου, για την περι-
βαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο.  Ο ελεγχόμενος Δήμος
Θεσσαλονίκης, κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την 20η σχετική αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης χωρο-
θέτησης, για το αγροτεμάχιο του θέματος, που είναι η πρώτη ενέργεια για την νομιμοποίηση της
δραστηριότητας. 

ΣΕΕΠ 4 =1,0. Δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους.
ΣΕΕΠ 5  =1,1.  Το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της μονάδας, για τον τρέχοντα έλεγχο είναι ΧΑ-
ΜΗΛΟ.
ΣΕΕΠ 6   = 0,9. Πρόκειται για Δημοτική δραστηριότητα. 
ΣΕΕΠ 7 =1,0 . Η εγκατάσταση λειτουργεί όλο το 24ωρο και απασχολεί πάνω από εννέα εργαζόμε-
νους  (απασχολεί 12 εργαζόμενους και 1 επόπτη, σύμφωνα και με το  παρουσιολόγιο του Εργοτα-
ξίου Υποδοχής και Διαχείρισης ογκωδών του Δήμου Θεσσαλονίκης , στις 01/06/2022, φωτοαντί-
γραφο του οποίου, παραδόθηκε στο κλιμάκιο ελέγχου της Υπηρεσίας μας, κατά την αυτοψία στις
02/06/2022 στην ελεγχόμενη δραστηριότητα). Στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίστανται κοινω-
νικά κριτήρια.

Συνεπώς, το τελικό ποσό προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία μας να επιβληθεί είναι : 
ΥΠ= 6000*3*5,5*1*0,9*0,8*1*1,1*0,9*1 = 70.567€ 

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου,  σύμφωνα με το αρ.(30) του Ν.  1650/86 όπως
ισχύει σήμερα είναι ο Περιφερειάρχης.

Ζ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανταποκριθεί στη διαχείριση των στερεών μη επικινδύ-
νων αποβλήτων,  τα οποία συλλέγει από το πολεοδομικό συγκρότημα της αρμοδιότητάς του και
για όσο διάστημα είναι ενεργή η  δραστηριότητα αποθήκευσης στερεών μη-επικινδύνων αποβλή-
των,  που βρίσκεται σε τμήμα 6000 τ.μ. από τα συνολικά 12.300 τ.μ. του 12β αγροτεμαχίου του
Δήμου Ωραιοκάστρου, οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη νομιμοποίηση λει-
τουργίας της δραστηριότητας. 
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 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά την κατάθεση της 20ης σχετικής αίτησης και την έκδοση της βεβαίω-
σης χωροθέτησης από την Υπηρεσία μας, θα πρέπει να  καταθέσει φάκελο για την Υπαγωγή της
δραστηριότητας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της
ΚΥΑ 171914/13 (ΦΕΚ 3072 Β'/03-12-13)  “Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις  για  έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του
παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.”. Τέλος ο Δήμος θα πρέπει να
καταθέσει στην Υπηρεσία μας το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι  του  13ου σχετικού, να συ-
γκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και να υποβάλει Γνωστοποίηση λειτουργίας. Οι διαδι-
κασίες αυτές να ολοκληρωθούν εντός διαστήματος έξι  (6) μηνών από την από την ημέρα παρα-
λαβής του παρόντος. Μετά την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος, ο ελεγχόμενος Φορέας
οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία μας  Δήλωση Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης, σύμ-
φωνα με την περ. (Ι) του 14ου σχετικού.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία θεωρηθούν μη επαρκή για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης ή
μη συμμόρφωση εντός του προαναφερθέντος χρονοδιαγράμματος, θα διενεργηθεί εκ νέου αυτο-
ψία από την Υπηρεσία μας για την επανεξέταση επιβολής νέων κυρώσεων που προβλέπονται
στην κείμενη νομοθεσία.  

Η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και θα αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το αρ.20,  παρ.11,
εδαφ. γ του Ν. 4014/11. 

Εσωτ. Διανομή
1. Αρχείο ΦΧ.Α.

2. Αρχείο ΦΚΑΤ.        

3. Αθηνά Βαφάκη
4. Ευάγγελος Παπαδόπουλος

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.   
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  

ΣΑΛΓΚΑΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Δήμο Θεσ/νίκης
    (για την εφαρμογή του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών)
    Δ/νσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης
    Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας
    Τμήμα  Ανακύκλωσης & Σχεδιασμού 
    Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας
    Ποσειδώνος 60Α, 551 34 Πυλαία
     email:a.papaderos@thessaloniki.gr

2. Αντιπεριφερειάχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
     κα Παρασκευή Πατουλίδου
     Ενταύθα
     (συνημμένο σχέδιο Απόφασης επιβολής προστίμου)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Γενική Δ/νση Σώματος 
    Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ
    email: gdsee@prv.ypeka.gr

2) Φορέας Διαχείρισης του ΗΠΜ
     email: help.eprm@pry.ypeka.gr
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