ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 23 / 2016 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 94/ 2016.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της
δραστηριότητας:
«Πτηνοτροφικής
μονάδας
πάχυνσης δυναμικότητας 49.140 χλ πτηνών της κ.
Μαρίας Ξυδοπούλου που θα εγκατασταθεί στην
εκτός σχεδίου περιοχή «αγροκτήματος Τριλόφου»
του Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Π.Κ.Μ.».

Σήμερα στις 21-11-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-11-2016 γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7
μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Ηλίας Τσιφλίδης
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος (αναπλ/κό μέλος)
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
Χριστίνα Γαϊτάνου
Σημ.:

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 24-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Βασιλείου
Παπαδόπουλου που έχει ως εξής:
Θέμα : «Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποστολή
Απόφασης»
Σχετικά : α) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 426690(916)/18-10-2016 έγγραφο της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας / Γ.Δ. Εσωτερικής Λειτουργίας / Διεύθυνση Διοίκησης / Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων, με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ»
β) Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’) Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου σχετικού στη δημόσια
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων …..καθώς και
κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας
Λαμβάνοντας υπόψη το (α) και (β) σχετικό σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα
προκειμένου να προβείτε στα νόμιμα.
Tην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο : ««Πτηνοτροφική μονάδα πάχυνσης
δυναμικότητας 49.140 χλμ πτηνών της κ. Μαρίας Ξυδοπούλου που θα εγκατασταθεί στην εκτός

σχεδίου περιοχή «αγροκτήματος Τριλόφου» του Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Π.Κ.Μ.»
(υποκατηγορία Α2 – ομάδα 7η – Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με Α/Α 01). Φορέας του έργου :
«ΜΑΡΙΑ ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ»., και συνοπτική παρουσίαση αυτής.
Το από 21/10/2016 Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης Δήμου Βέροιας.
Αποδεικτικά ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Το με αριθμό ΔΥ/Ε/931/21-10-2016 «Δελτίο Τύπου» και την με αριθμό 7/2016 απόφαση
Τοπικής Κοινότητας Τριλόφου.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και αναμένουμε για δικές σας άμεσες
ενέργειες.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήτανε η υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας
κα Σταυρούλα Γκαράνη και ο μηχανικός της επιχείρησης κος Αντώνιος Τσιάρας.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Η αρμόδια υπάλληλος, του τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας, κα
Γκαράνη θα μας ενημερώσει σχετικά και στην συνέχεια θα μπορείτε να της υποβάλετε
ερωτήσεις.
Η κα Γκαράνη έλαβε το λόγο και ενημέρωσε την επιτροπή σύμφωνα με τη συνοπτική
περιγραφή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας, η οποία και
επισυνάπτεται.
Α.Ακριβόπουλος: Η Τοπική Κοινότητα Τριλόφου έχει ρωτηθεί.
Σ.Γκαράνη: Η Τοπική Κοινότητα Τριλόφου εκφράζει θετική γνώμη. Η υπηρεσία μας επίσης
έχει κάποιες απόψεις – παρατηρήσεις πάνω στην μελέτη τις οποίες, μετά την απόφαση του ΔΣ,
θα στείλει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι αρμόδια για την έγκριση ή μη
της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την παραπάνω δραστηριότητα. Επίσης είναι εδώ
ο μηχανικός της επιχείρησης κος Τσιάρας που μπορεί να μας δώσει τις σχετικές απαντήσεις με
τις παρατηρήσεις της υπηρεσία.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις επισυνάπτονται.
Α.Τσιάρας: Η επιχείρηση δεσμεύετε να πραγματοποιήσει όλες τις παρατηρήσεις από τους
αρμόδιους φορείς. Γενικά η επιχείρηση τηρεί όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο αποστάσεις
τόσο από τον δρόμο όσο και από τα διπλανά χωριά. Σχετικά με το ρέμα που βρίσκεται κοντά, η
επιτροπή σταυλισμού, η οποία είναι και η αρμόδια επιτροπή να γνωμοδοτήσει, το έχει κρίνει ως
μη συνεχούς ροής. Αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύει η υποχρέωση απόστασης των 250 μέτρων.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε να εισηγηθούμε θετικά στο ΔΣ για την ίδρυση της παραπάνω
πτηνοτροφικής μονάδας, με την προϋπόθεση να υιοθετήσει η παραπάνω επιχείρηση όλες τις
παρατηρήσεις της Δνσης Περιβάλλοντος- Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας;
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 24-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
– Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Βασιλείου Παπαδόπουλου.
2. Την 7/26-10-2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Τριλόφου.
3. Το 14-11-2016 έγγραφο της Δνση Περιβάλλοντος –Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας –
Τμήματος Περιβάλλοντος.
4. Την συνοπτική περιγραφή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ανωτέρω
δραστηριότητας.
5. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της Μ.Π.Ε της δραστηριότητας: «Πτηνοτροφικής
μονάδας πάχυνσης δυναμικότητας 49.140 χλ πτηνών της κ. Μαρίας Ξυδοπούλου που θα
εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή «αγροκτήματος Τριλόφου» του Δήμου Βέροιας, Π.Ε.

Ημαθίας, Π.Κ.Μ.». με την προϋπόθεση πραγματοποίησης των παρατηρήσεων της αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου μας.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 94 / 2016.
......................................................…………………….……………………………………….…
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε
το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
Λ.Ακριβόπουλος

Βασίλειος Λυκοστράτης

Η.Τσιφλίδης
Δ.Κουλουριώτης
Γ.Ορφανίδης
Δ.Τραπεζανλής
Θ. Τέτος
Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 28-11-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

