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Θέµα: Προσφυγή  του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, Νοµού Θεσσαλονίκης κατά της υπ΄ αρ. 
πρωτ.:  Φ 14.2.26231/3/2734/02.01.2013 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2013 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 14ην συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε έκτακτη 
συνεδρίαση µετά από την 19791/06.02.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον 
καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 
3852/10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης µέλος δ) 
Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος στ), Λεµονίδου 
∆έσποινα, µέλος  η) Σάββα Αικατερίνη, µέλος  θ)Κατσαρός Ιωάννης, µέλος. 
 
Απόντες:  
 
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  των µελών την 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, µε την οποία  εισηγείται στην 
Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης  σχετικά µε την  προσφυγή του ∆ήµου κατά της υπ΄ 
άριθ. πρωτ.: 14.2.26231/3/2734/02.01.2013 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Μ. Ε. Θεσσαλονίκης 
περί της Παράτασης Άδειας Εγκατάστασης Σταθµού Εκφόρτωσης και ∆ιακίνησης Πετρελαιοειδών 
της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΥΡ Α.Β.Ε.Ε.», επειδή υπάρχει αυταπόδεικτο έννοµο συµφέρον διότι η 
επένδυση εγκαθίσταται εντός των ορίων του ∆ήµου µας,  για τους παρακάτω λόγους: 
 
1. Στην παραπάνω αναφερόµενη Απόφαση, παρόλο, που αναφέρονται οι διατάξεις της υπ΄ αριθµ.: 
Φ15/4187/266 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1275/Β/2012) κι η τήρηση των Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων, δεν υπάρχει πουθενά µνεία για τη µε υπ’ άριθµ. : 
8/2/27.01.2012 Απόφαση του Ο.Ρ.Θ., που γνωµοδότησε αρνητικά για την ανανέωση των 
περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Εγκατάσταση εκφόρτωσης και διακίνησης 
πετρελαιοειδών», που ζητήθηκε από την εταιρεία «ΤΕΧΝΟΠΥΡ Α.Β.Ε.Ε.». 

 
2. Ο ∆ήµος µας προώθησε την τροποποίηση και την αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, πρώην ∆ήµου Μενεµένης 
(έως την 31.12.2010). Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας, µετά την κατάθεση  απόψεων των 
φορέων,  γνωµοδότησε µε την αριθµ. 247/09.07.2012 Απόφασή του υπέρ της προτεινόµενης 
τροποποίησης του Γ.Π.Σ., όπως αυτή διαµορφώθηκε. Έτσι, µετά τα παραπάνω, στις 30.11.2012 ο 
τελικός φάκελος της µελέτης τροποποίησης του Γ.Π.Σ. κατατέθηκε στον  Οργανισµό Ρυθµιστικού  
Θεσσαλονίκης. 



Μετά τις τελευταίες κι οριστικές συναντήσεις του ∆ήµου µε τον Ο.Ρ.Θ., η έγκριση του Γ.Π.Σ. 
τίθεται  άµεσα στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού (Ο.Ρ.Θ.).  

 
I. Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή, η περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο της εταιρείας,  

υπάγεται  στη Ζώνη Επικινδυνότητας Ι και διέπεται από την Οδηγία του SEBEZO II µε 
τη ρητή αναφορά στη σύνταξη του ΣΑΤΑΜΕ µετά την έγκριση των περιβαλλοντικών 
όρων. 

II. Μετά τις κατευθύνσεις του Ο.Ρ.Θ., που δόθηκαν για ολοκλήρωση της µελέτης ΓΠΣ, στη σαφή 
οδηγία – πρόταση  υπάρχει ο όρος της «απαγόρευσης εγκατάστασης οποιασδήποτε νέας 
µονάδας SEVEZO» στην περιοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης. 

 
Στο Τελικό Τεύχος της Β2 Πρότασης Αναθεώρησης του Γ.Π.Σ., που κατατέθηκε προς την 
έγκριση στον Ο.Ρ.Θ., για την άνω περιοχή καθορίζονται οι Περιορισµοί ∆όµησης – Λοιπές 
Ρυθµίσεις Περιοχών ΑΒ, όπου:  
Για τις περιοχές ΑΒ που βρίσκονται εντός της Ζώνης Επικινδυνότητας 1 από Β.Α.Μ.Ε. 
(Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης), βάσει των κατευθύνσεων και περιορισµών που 
θέτει η µελέτη του Ε.Μ.Π. «Βιοµηχανική Επικινδυνότητα & Πολεοδοµικές – Χωροταξικές 
Παρεµβάσεις», δεν επιτρέπεται οι εργασιακοί χώροι να συγκεντρώνουν περισσότερους από 100 
εργαζοµένους σε κάθε κτίριο, και τα κτίρια δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 3 ορόφους 
κατειληµµένους από εργαζόµενους. Συνεπώς, όταν η εγκατάσταση υπερβαίνει τα παραπάνω 
όρια, τότε δεν επιτρέπεται η χωροθέτησή της εντός της Ζώνης Επικινδυνότητας Ι.  
Σε περίπτωση δε που η συνολική επιφάνεια εσωτερικών χώρων χρήσης από το ευρύ κοινό 
υπερβαίνει τα 5.000 τ.µ., η χωροθέτηση επιτρέπεται µόνο σε περιοχές που βρίσκονται και εκτός 
των ορίων της Ζώνης Επικινδυνότητας ΙΙ.  
• Προτείνεται µεσοπρόθεσµα η σταδιακή και οριστική αποµάκρυνση και µετεγκατάσταση 

όλων των παραπάνω χρήσεων που εγκυµονούν κινδύνους για Β.Α.Μ.Ε. 

 
Επειδή, όπως είναι ευρέως γνωστό, ο ∆ήµος µας είναι ήδη περιβαλλοντικά επιβεβαρυµµένος από 
τέτοιου είδος δραστηριότητες. Με την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. καθορίζονται νέες χρήσεις γης, 
περιορίζεται δόµηση, γίνεται µεγάλη προσπάθεια για οργανωµένη κι ορθολογική λειτουργία της εν 
λόγω περιοχής, ώστε αυτή να διαµορφωθεί σε περιοχή υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

Επειδή προσάγουµε τα κατωτέρω αναφερόµενα έγγραφα: 
1. Το υπ΄αρ. πρωτ.: 3.606/∆ΤΥ 1.379/15.03.2012 έγγραφό µας προς την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 

2. Την υπ΄ αρ. πρωτ.: Φ 14.2.26231/3/2734/02.01.2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης  

 
Για τους άνω λόγους 

 
Εισηγούµαστε την έγκριση υποβολής προσφυγής κατά της υπ΄ αρ. πρωτ.: 

Φ14.2.26231/3/2734/02.01.2013 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης. 



 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις 

διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου µε βάση τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου κατά του Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιβ του Ν. 3852/10   

   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Οµόφωνα 
 

Α). Εγκρίνει την κατάθεση - υποβολή προσφυγής κατά της υπ΄ αρ. πρωτ.: 

Φ14.2.26231/3/2734/02.01.2013 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης «περί της Παράτασης  Άδειας Εγκατάστασης Σταθµού Εκφόρτωσης 

και ∆ιακίνησης Πετρελαιοειδών της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΥΡ Α.Β.Ε.Ε.», ως έχοντες 

αυταπόδεικτο έννοµο συµφέρον διότι η επένδυση εγκαθίσταται εντός των ορίων του 

∆ήµου µας ( για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται στο σκεπτικό της εισήγησης).  

Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό    18/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
 
  Αµπελόκηποι  07.02.2013 
 Αποστολίδου Μαρία 
 
  Ακριβές Απόσπασµα  
 
 Ο Ειδικός Γραµµατέας Η Πρόεδρος  
 
 
 Ε. Κουκουλιώτης Αποστολίδου Μαρία 
 
 
 


