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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  29-06-2020 

          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 99/2020       

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για το ενδεχόμενο τροποποίησης της άδειας καύσης υπολειμμάτων 
ανακύκλωσης και επέκτασης αυτής σε RDF-SRF της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ που 
βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά.  
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Β΄ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων (Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου &Ελευθερίας) σήμερα 

την 29η του μήνα Ιουνίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε «δια 

ζώσης κεκλεισμένων των θυρών»  το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης για λόγους 

διασφάλισης της δημόσιας υγείας σε τακτική συνεδρίαση μετά από τη με Α.Π. 11022/25-06-2020 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) μελών ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) και απόντες επτά (07) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νόμιμα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Καρράς Ευστράτιος 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Μανωλόπουλος Βασίλης 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Σιδηρόπουλος Σάββας 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Σουσλόγλου Νικόλαος 

5 Ζυγανιτίδης Απόστολος 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 

6 Γρούγιος Ηλίας 6 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Νοτάκης Ιωάννης 

8 Κατζικάς Γεώργιος 8  

9 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 9  

10 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 10  

11 Κουσίδης Γεώργιος 11  

12 Γυμνόπουλος Κοσμάς 12  

13 Καζαντζίδης Γεώργιος 13  

14 Αβραμίδης Μωυσής 14  

15 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 15  

16 Παπαδήμας Αναστάσιος 16  

17 Σεμερτζίδου Αγγελική 17  

18 Φουκίδης Απόστολος 18  

19 Αποστολίδου Μαρία 19  

20 Γκαλέτσης Αθανάσιος 20  

21 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 21  

22 Μύθυμη Ελένη 22  

23 Ράπτου Όλγα 23  

24 Σμήλιος Ηλίας 24  

25 Τσομπανοπούλου Μελίσα 25  

26 Καρασαρλίδου Σοφία 26  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης  και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία, 

οι οποίοι απουσίαζαν. 

 

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης «δια ζώσης 

κεκλεισμένων των θυρών» στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, 

σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 

«Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) 

έκτακτων θεμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως 

έκτακτα . 

 

Ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την εγκύκλιο 163/29-05-2020 με θέμα 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων». 

 Το τελευταίο χρονικό διάστημα ελήφθησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες με γνώμονα την πρόληψη της 

μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στην οργάνωση 

και στη λειτουργία των δήμων. Στο πλαίσιο παροχής έγκυρης πληροφόρησης για το νομοθετικό πλαίσιο που 

διέπει την άσκηση των καθηκόντων των οργάνων διοίκησης των δήμων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Η 

δυνατότητα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, είτε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, είτε μέσω 

τηλεδιάσκεψης, είτε δια περιφοράς, υφίστατο ήδη στην κείμενη αυτοδιοικητική νομοθεσία και ειδικότερα στο 

άρθρο 67 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87). Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), υπήρξε 

πρόβλεψη ότι κατά το χρονικό διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων μπορεί να λαμβάνει χώρα 

είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) είτε δια 

τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι 

συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.  

Ζήτησε απο το σώμα βάση της ανωτέρω εγκυκλίου να εγκρίνουν τον τρόπο και τον χώρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Το σώμα ομόφωνα ενέκρινε της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων. Οι συνεδριάσεις  θα 

πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών στο Β΄ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων. 

  
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και  Δήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών  την 
υπ΄αριθμ. 23093/15-06-2020 διαβιβαστική επιστολή του Δήμου Παύλου Μελά με θέμα: « Συστράτευση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμιση που επιχειρείται, με την αλλαγή των 
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ.» η οποία αναφέρει:  
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Κύριοι συνάδελφοι 

Η τσιμεντοβιομηχανία «ΤΙΤΑΝ» βρίσκεται λίγα μέτρα από την πυκνοκατοικημένη Δημοτική Κοινότητα 
Ευκαρπίας, εντός του αστικού ιστού. Η οριστική αδειοδότησή της, για την καύση προδιαλεγμένων κλασμάτων 
RDF — SRF, θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία των κατοίκων του Δήμου Παύλου Μελά, στα διοικητικά όρια 
του ΟΠΟίου βρίσκεται το εν λόγω εργοστάσιο, αλλά, ολόκληρης της Π. Ε Νομού Θεσσαλονίκης. 

Ο αέρας δεν έχει σύνορα. 

Πρόσφατη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας (Ιούλιος 2018), εξετάζει με λεπτομέρεια διάφορες 
επιδημιολογικές μελέτες που αφορούν την καύση απορριμμάτων ή παραγώγων τους και τις επιπτώσεις ΠΟΙ-) 
έχει στην υγεία των ανθρώπων. Στο πόνημα αυτό που καταθέτουν οι επιστήμονες υγείας, όπως και σε άλλες 
μελέτες που έχουν εκπονηθεί διαχρονικά, σε διεθνές επίπεδο, αναγράφονται με σαφήνεια οι αέριοι ρύποι, 
αιωρούμενη τέφρα, τοξικά μέταλλα κ.ά. που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από την καύση RDF και 
αλλοιώνουν σημαντικά την ποιότητα του αέρα 

Η καύση των προδιαλεγμένων απορριμμάτων, αποτελεί ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, που θα 
επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη επιβαρυμένο ατμοσφαιρικό πεδίο των πόλεων που διαμένουμε. 

Δεν πρόκειται απλά για μια περιβαλλοντική ανησυχία. 

Δεν είναι ένα τοπικό πρόβλημα που θέλουμε να αναδείξουμε. 

Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και μας αφορά όλους. 
Η διάχυση ανθεκτικών ρύπων στην ατμόσφαιρα, δεν αναγνωρίζει τον δυτικό ή ανατολικό προσανατολισμό 
των πόλεων, αλλά δυστυχώς, αποτελεί συλλογική απειλή για την ανθρώπινη ζωή και ευημερία. 

Ο αγώνας ενάντια στην καύση δευτερογενών απορριμμάτων είναι μεγάλος και πρέπει να μας βρει ενωμένους. 
Είμαστε συμμαχητές στον αγώνα να αναπτυχθεί η Θεσσαλονίκη με έναν βιώσιμο τρόπο. 

Καλούμε τα Δημοτικά Συμβούλια του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, να τοποθετηθούν 
επισήμως με απόφασή τους, ώστε: 

Να συμμαχήσουν στον αγώνα κατά της ατμοσφαιρικής υποβάθμισης. 

Να μην επιτρέψουμε στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ να αλώσει τον αέρα που αναπνέουμε. 

Να αποτρέψουμε την καύση RDF — SRF απορριμμάτων σε μια βιομηχανία που βρίσκεται εντός του αστικού 
ιστού. 

Να αρθεί άμεσα η απόφαση του ΥΠΕΝ για την τροποποίησης ΑΕΠΟ της τσιμεντοβιομηχανίας. 

Προτείνουμε να κατατεθούν ψηφίσματα από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης στο γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Να προβούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης όπου θα 
παραδώσουμε σχετικό ψήφισμα στον Υπουργό. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις 
σχετικές διατάξεις, 
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                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στέκεται σύσσωμο στο πλευρό του Δήμου 
Παύλου Μελά και ΕΝΑΝΤΙΑ στην τροποποίηση της άδειας καύσης υπολειμμάτων ανακύκλωσης και 
επέκτασής αυτής σε RDF-SRF και εναλλακτικών καυσίμων της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ.  

Α) Απαιτεί: 

- από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να σταματήσει τις διαδικασίες επέκτασης της αδειοδότησης 
σε RDF-SRF της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ και ζητά άμεσα από τον Υπουργό να δεχτεί αντιπροσωπεία του 
Δήμου Παύλου Μελά, προκειμένου να εκτεθούν αναλυτικά οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την ενέργεια αυτή 
για την ποιότητα της ζωής των πολιτών και την ασφάλεια της υγείας.   

- από την Κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον και να αντιμετωπίσει με 
σοβαρότητα την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των κατοίκων της πόλης της Θεσσαλονίκης που θα 
πληγούν ανεπανόρθωτα από τις περιβαλλοντικούς ρύπους καύσης RDF-SRF καθώς οι επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία είναι δυσμενείς και ανεπανόρθωτες και δεν δύναται να προσβάλλεται από οποιαδήποτε 
κοινοτική οδηγία.  

- από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, το 
ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας και τα Δημοτικά Συμβούλια ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης να 
σταθούν αλληλέγγυοι στον αγώνα του Δήμου Παύλου Μελά ενάντια στην καύση  RDF-SRF, διότι το 
ενδεχόμενο καύσης τους έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
ολόκληρης της πόλης. 

Β) Ζητά : 

1)από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να εισάγει άμεσα θέμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, 
λαμβάνοντας σχετική απόφαση και να σταθεί αρωγός στις προσπάθειες παύσης της αδειοδότησης για την 
καύση  RDF-SRF από την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, χρηματοδοτώντας συγχρόνως περιβαλλοντικές 
μελέτες που θα αναδείξουν το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον από την ρυπογόνα δραστηριότητα της 
τσιμεντοβιομηχανίας στην Δυτική πλευρά της πόλης. 

Η υγεία των πολιτών είναι δημόσιο και αδιαπραγμάτευτο αγαθό και πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευθύνη και 
υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές, αφού η διασφάλισή της αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα και 
υποχρέωση του Κράτους.   

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός, και για τη διαφύλαξή του το 
Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της 
αειφορίας.  

2) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 99/2020. 

 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  30 - 06 - 2020 
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      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                        Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

 


