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 Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2022      
 Α.Π. Μ.Ε.: 524805 (151) 

 
ΕΠΕΙΓΟΝ  - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
ΠΡΟΣ: 
1. Εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ» 
    (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

2. Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.  
    Θεσσαλονίκης 
    (διαβίβαση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

3. Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη  
   (διαβίβαση με ηλεκτρονικό      
   ταχυδρομείο & υποχρεωτική αποστολή  
   απαντητικού μηνύματος)  

α. Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α 
β. Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής  
γ. Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής     
    Κοινότητας  
δ. Δημοτική/ές Επιτροπή/ές     
    Διαβούλευσης 
    ΚΟΙΝ.:  
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακ. -     
    Θράκης 
    Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρ.  
    Σχεδιασμού Κ.Μ.  
    (υπόψη κ. Α. Μουτσέλη) 
    (μέσω συστήματος ΙΡΙΔΑ)  

2. ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 
    (υπόψη κ. Κων. Κουγιουρούκη) 
    Τηλ.: 6944764070 
    E-mail: ktaskw@otenet.gr 
                kypselilat@gmail.com 
                kipseli1959@gmail.com 
3. ΜΠΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
    Περιβαλλοντικός Μελετητής 
    E-mail: mpais@otenet.gr 

 
 
ΘΕΜΑ: «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου Μ.Π.Ε.»   
Σχετ: 

1. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α’) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων ……… και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.  

2. Ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α’) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ….. 
και λοιπές διατάξεις. 

3. Η ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’) Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ……… καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτομέρειας. 

4. Το με αρ. πρωτ.: 188550/18-07-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης/Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχεδιασμού Κ.Μ..  

 
   Σας αποστέλλουμε συνημμένα ταυτάριθμη ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης που αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
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αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος πληγείσας περιοχής (πρώην 
λατομείου) με την εγκατάσταση (εντός αυτού) μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), στην περιοχή ‘’Κοτσύφι’’ της Τ.Κ. 
Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 
2207800422), με φορέα έργου την ‘’ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε.’’. Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία 
Α2, ομάδα 4η με α/α 16 και ομάδα 12η με α/α 18 και υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας του 
Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου με το ανωτέρω (4ο) σχετικό με σκοπό την 
ενημέρωση του κοινού. Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στην επόμενη 
έκδοση της εφημερίδας σας. 
   Ο Δήμαρχoς, στον οποίο αποστέλλεται το έγγραφο αυτό, παρακαλείται να γνωστοποιήσει 
το περιεχόμενό του με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες 
(κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, 
Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Δημοτικής 
ή Τοπικής Κοινότητας). Επίσης, καλείται να διαβιβάσει εγκαίρως για την τήρηση της 
αποκλειστικής προθεσμίας που προβλέπεται στον Ν. 4685/2020 (2ο σχετ.) στη Μητροπολιτική 
Επιτροπή και τη Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης τις απόψεις του 
ενδιαφερόμενου κοινού και τις γνωμοδοτήσεις των προαναφερθέντων φορέων 
εκπροσώπησής του. Το σχετικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι 
αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://eprm.ypen.gr). 
   Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ». Οι δημοσιεύσεις 
πρέπει να γίνονται με γραμματοσειρά επτά (7) στιγμάτων και με διάστιχο 8,5 στιγμών, 
σύμφωνα με την ΥΑ 82452/2008 (ΦΕΚ 2441 Β’) περί καθορισμού της τιμής των 
καταχωρούμενων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..  

Η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης παρακαλείται να προβεί σε σχετική 
εισήγηση δια του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. εντός της αποκλειστικής προθεσμίας  
που αναφέρεται στη συνημμένη ανακοίνωση.  
    Ο φορέας υλοποίησης, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη 
των εξόδων δημοσίευσης (άρθρο 5, παρ. 5, περ. α της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ), σε 
επικοινωνία με την εφημερίδα καταχώρησης της δημοσίευσης. 

Ο υπεύθυνος της εφημερίδας παρακαλείται να μας αποστείλει ηλεκτρονικά το φύλλο της 
εφημερίδας με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης.   

 
 
 
                                                          Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής  
                      Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης   
 
        
 
                        
                                                                                          Γερακίνα Μπισμπινά 

 
 

 

 

 

 
Συνημμένα: 
Ανακοίνωση 
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                       
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

          Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α’) και τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α’) ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το 
ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, 
την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια 
Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα 
με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 (περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και 
είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο www.pkm.gov.gr/Για τον πολίτη-Δικαιολογητικά Υπηρεσιών- Λέξη 
Κλειδί ‘’ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΕΩΝ’’ - Αναζήτηση), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού 
Περιβαλλοντικού Μητρώου με το με αρ. πρωτ.: 188550/18-07-2022 έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και 
αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και 
περιβάλλοντος πληγείσας περιοχής (πρώην λατομείου) με την εγκατάσταση (εντός αυτού) μονάδας 
επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), στην περιοχή 
‘’Κοτσύφι’’ της Τ.Κ. Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 
2207800422), με φορέα έργου την ‘’ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε.’’. Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2, 
ομάδα 4η με α/α 16 και ομάδα 12η με α/α 18. 

 Φορέας υλοποίησης του έργου: «ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» 
 Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των 

απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης: από 21-07-2022 έως 19-08-
2022 (αποκλειστική προθεσμία βάσει του άρθρ. 2 του Ν. 4685/2020). 

 Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.- Τηλ.: 2313 – 309 357). 

 Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών 
περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων 
των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης (26ης 
Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 - 325 552, e-mail: danapt@pkm.gov.gr), κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

   Το σχετικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό 
Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://eprm.ypen.gr). 
    Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www. 
pkm.gov.gr/Ενημέρωση-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων-Δημοσιοποιήσεις Μητροπολιτικής 
Επιτροπής). 

   Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ» 
στις 21-07-2022. 
   Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον 
παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, περ. α, της ΚΥΑ αριθ. 
Οικ.:1649/45 (ΦΕΚ Β’ 45).  
 
        

                Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής  
                      Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης   
 
        
                        
                                                                                          Γερακίνα Μπισμπινά 
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