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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                      ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 
 

 

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011  συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆.Αλεξάνδρειας 

 
Αριθµός απόφασης:61/2011 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την έκλυση οσµών 
                                στην περιοχή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλατέος.    

     
 

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού καταστήµατος, 
σήµερα στις 12 του µηνός  Οκτωβρίου    του έτους 2011, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  73  Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87), τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής      ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 
39612/6-10-2011      έγγραφη πρόσκληση του κ.Προέδρου. η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. 
 

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 
εννέα    (9) µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραβρέθηκαν  οκτώ  (5) µέλη, 
ονοµαστικά ως εξής: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γκαβαρδίνας Νικόλαος      1. Βουλγαροπούλου Μαρία 
2. Ανδρονίδης Σάββας                            2. Ναλµπάντης Κων/νος 
3. Βενιόπουλος Κων/νος    3. Γκιορτζής ∆ηµήτριος 
4. Κιοσέογλου Ιερεµίας    4. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης 
5. Τζίλας Γεώργιος 

 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πάντου Βασιλική, τακτική υπάλληλο του ∆ήµου 
Αλεξάνδρειας, του κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού µε Α΄Βαθµό. 
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο   θέµα   της 
ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι:  

«Τον τελευταίο καιρό η βιοµηχανία παραγωγής βιολιπασµάτων µε την επωνυµία 

«ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πλατέος , 

δηµιουργεί σοβαρότατο πρόβληµα στην καθηµερινότητα των κατοίκων λόγω της 

έντονης δυσοσµίας. Λόγω της έκλυσης των έντονων αυτών οσµών, καταγράφηκε 
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πλήθος διαµαρτυριών από τους δηµότες. Το πρόβληµα έχει πολλαπλασιαστεί τις 

τελευταίες ηµέρες λόγω και των έντονων καιρικών συνθηκών (παρατεταµένη και 

έντονη υγρασία) και θα συνεχίσει να διογκώνεται εν όψει και του επικείµενου 

χειµώνα. 

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Πλατέος προέβη:  

Α. στις 16-03-2011 σε έγγραφη καταγγελία προς τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ και προς το ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ  

Β. στις 18-04-2011 σε έγγραφη καταγγελία προς την ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Το 

έγγραφο αυτό στάλθηκε και στον Αντιπεριφερειάρχη Ηµαθίας κ.  

Καραπαναγιωτίδη Κωνσταντίνο προς ενηµέρωσή του. Στα ανωτέρω έγγραφα 

αναφέρει η ∆.Κ.  Πλατέος: «Παρακαλούµε  το συντοµότερο δυνατό να 

επισκεφθείτε τη ∆ηµοτική Ενότητα Πλατέος για να ελέγξετε τη Βιοµηχανία 

Παραγωγής Βιολιπασµάτων που βρίσκεται στη βιοµηχανική περιοχή Πλατέος 

διότι από το συγκεκριµένο εργοστάσιο εκλύονται τον τελευταίο καιρό έντονες 

µυρωδιές µε αποτέλεσµα να έχουµε  έντονες διαµαρτυρίες από τους δηµότες». 

1. Στις παραπάνω καταγγελίες η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας 

Ηµαθίας απάντησε µε το υπ’ αριθ. . 491/11-05-2011 το οποίο απευθυνόταν στον 

ιδιοκτήτη της βιοµηχανικής µονάδας και κοινοποιούνταν και στην ∆.Κ.Πλατέος, 

στο οποίο καλούνταν η εταιρεία ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε δια του νοµίµου 

εκπροσώπου της να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του προς την υπηρεσία 

εντός 5 ηµερών , να καταθέσει την τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται τα 

επιπλέον µέτρα που οφείλει  να λάβει για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 

έκλυσης οσµών στο περιβάλλον, να καταθέσει τις µετρήσεις των αερίων 

εκποµπών που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, να κατατεθεί στην υπηρεσία για 

θεώρηση το ειδικό βιβλίο καταγραφής της µέτρηση καυσαερίων και να κατατεθεί 

αντίγραφο της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων έτους 2010. 

2. Στο παραπάνω έγγραφο η εν λόγω  βιοµηχανική µονάδα απάντησε µε το 

συνηµµένο έγγραφο που έλαβε αρ. πρωτ. 25640/27.6.2011 στο ∆ήµο µας.  

3. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Πλατέος  προέβη σε νέες έγγραφες καταγγελίες προς 
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Α.  τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Π.Ε. Ηµαθίας 

∆ηµοτικής Κοινότητας Πλατέος (ηµεροµηνία εγγράφου 11 Αυγούστου 2011) 

Β. την ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  (ηµεροµηνίες εγγράφων 11 Αυγούστου 2011 και 14 

Σεπτεµβρίου 2011) Στο τελευταίο έγγραφο προς την ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

αναφέρεται ότι  «Με την (α) σχετική καταγγελία µας, σας κάναµε γνωστό το 

πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µε τις έντονες µυρωδιές από τη λειτουργία της 

βιοµηχανία Παραγωγής Βιολιπασµάτων που λειτουργεί στην περιοχή µας. Επειδή 

µέχρι σήµερα έχουµε έντονες διαµαρτυρίες κατοίκων περιοχής µας για το 

συνεχιζόµενο πρόβληµα, παρακαλούµε όπως απαντήσετε σχετικά µε το θέµα τις 

διαπιστώσεις σας». 

4. Τέλος µε την υπ’ αριθ. 22/2011 απόφασή του το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Πλατέος αποφάσισε οµόφωνα ότι: α ) Εκφράζει την άποψη ότι η εν 

λόγω βιοµηχανία µε την έκλυση οσµών στο περιβάλλον επιβαρύνει την υγεία των 

κατοίκων της περιοχής και πρέπει να ληφθεί κάθε νόµιµο µέτρο για την 

προστασία της υγείας των κατοίκων και β) η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αλεξάνδρειας και στον Πρόεδρο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξάνδρειας για τη λήψη αποφάσεων, ως καθ’ ύλην 

αρµοδίους.». 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Α. Στο ΝΟΜΟ: 1650/86  «Για την προστασία του περιβάλλοντος»  

(ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) αναφέρεται ότι: 

 Άρθρο 1.  

Σκοπός.  

1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και η καθιέρωση 

κριτηρίων και µηχανισµών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος, 

ως άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, αν ζει σε ένα υψηλής ποιότητας 

περιβάλλον, µέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς του. Η προστασία του περιβάλλοντος, θεµελιώδες και αναπόσπαστο 

µέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής υλοποιείται κύρια 

µέσα από το δηµοκρατικό προγραµµατισµό.  
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2. Ειδικότερα, βασικοί στόχοι του νόµου αυτού είναι οι ακόλουθοι:  

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η 

λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.  

β) Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες µορφές υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις οχλήσεις.  

γ) Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και των επί 

µέρους γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και µέσα από την ορθολογική 

διαχείρισης του περιβάλλοντος.  

δ) Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και η ορθολογική 

αξιοποίηση των µη ανανεώσιµων ή σπάνιων σε σχέση µε τις τωρινές και τις µελλοντικές 

ανάγκες και µε κριτήρια την προστασία του περιβάλλοντος.  

ε) Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστηµάτων και η 

διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας.  

στ) Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος.  

3. Αναλυτικότερα, µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου επιδιώκονται:  

α) Η προστασία του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων µέτρων ώστε οι χρήσεις του να 

γίνονται σύµφωνα µε τις φυσικές ιδιότητές του και την παραγωγική του ικανότητα.  

β) Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών θεωρούµενων ως φυσικών πόρων 

και ως οικοσυστηµάτων.  

γ) Η προστασία της ατµόσφαιρας. 

 B.  Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 3852(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης) η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής εισηγείται στο ∆Σ τη λήψη αποφάσεων για θέµατα περιβάλλοντος. 

 

Μετά τα ανωτέρω προτείνονται:  

 

1. Να καταγγελθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω της έκλυσης οσµών από την 

παραπάνω βιοµηχανική µονάδα στην κυρίως αρµόδια υπηρεσία, τη ∆/νση Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας  µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στις υπόλοιπες 

συναρµόδιες υπηρεσίες όπως είναι το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. 

Ηµαθίας, την ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την ∆/νση Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβων του 

Υπουργείου  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, την Ειδική Υπηρεσία 
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Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.          

 2.  Στην παραπάνω αρµόδια υπηρεσία όπως υποχρεώσει την εν λόγω βιοµηχανία 

να προβεί σε συµπληρωµατικά µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος προκειµένου 

να επιλυθεί πλήρως το πρόβληµα της έκλυσης οσµών όπως εγκατάσταση 

συµπληρωµατικών διατάξεων αντιρύπανσης (π.χ. φίλτρων ενεργού άνθρακα), εφεδρικών 

συστηµάτων λειτουργίας τα οποία θα τίθενται αυτοµάτως σε λειτουργία σε περίπτωση 

αστοχίας των κύριων συσκευών διεργασίας, συµπληρωµατικών διατάξεων αυτοµατισµού 

κτλπ. Ιδιαίτερη έµφαση να δοθεί στην κατακράτηση/καταστροφή από κατάλληλες 

διατάξεις (π.χ. φίλτρα ενεργού άνθρακα, διατάξεις µετάκαυσης κτλπ) των οργανικών 

ενώσεων που παρουσιάζουν ουδέτερο χαρακτήρα ως προς την οξύτητα ή µικρή 

διαλυτότητα στους διαλύτες των πλυντηρίδων. 

3. Σε περίπτωση που το πρόβληµα των οσµών από τη λειτουργία της εν λόγω 

βιοµηχανικής µονάδος δεν επιλυθεί άµεσα καλείται η αρµόδια υπηρεσία, η ∆/νση 

Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας καθώς και οι υπόλοιπες συναρµόδιες 

υπηρεσίες να προβούν στις δέουσες ενέργειες όπως επιβολή προστίµου, ανάκληση της 

άδειας λειτουργίας κτλπ 

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου  

2. Την αριθ. 22/2011 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλατέος ∆.Αλεξάνδρειας 

3. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ/Α/16-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 

4. Το αρθ. 73 παρ.1 περ. Β του Ν. 3861/2010. 

   
    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ 
 
Α) Παραπέµπει το προαναφερθέν θέµα προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 
 
Β) Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα εξής:     

 1. Να καταγγελθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω της έκλυσης οσµών 

από την παραπάνω βιοµηχανική µονάδα στην κυρίως αρµόδια υπηρεσία, τη ∆/νση 

Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας  µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στις 

υπόλοιπες συναρµόδιες υπηρεσίες όπως είναι το Τµήµα Περιβάλλοντος και 

Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ηµαθίας, την ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την ∆/νση Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης 
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και Θορύβων του Υπουργείου  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, την 

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.    

2.  Στην παραπάνω αρµόδια υπηρεσία όπως υποχρεώσει την εν λόγω βιοµηχανία 

να προβεί σε συµπληρωµατικά µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος προκειµένου 

να επιλυθεί πλήρως το πρόβληµα της έκλυσης οσµών όπως εγκατάσταση 

συµπληρωµατικών διατάξεων αντιρύπανσης (π.χ. φίλτρων ενεργού άνθρακα), εφεδρικών 

συστηµάτων λειτουργίας τα οποία θα τίθενται αυτοµάτως σε λειτουργία σε περίπτωση 

αστοχίας των κύριων συσκευών διεργασίας, συµπληρωµατικών διατάξεων αυτοµατισµού 

κτλπ. Ιδιαίτερη έµφαση να δοθεί στην κατακράτηση/καταστροφή από κατάλληλες 

διατάξεις (π.χ. φίλτρα ενεργού άνθρακα, διατάξεις µετάκαυσης κ.λπ) των οργανικών 

ενώσεων που παρουσιάζουν ουδέτερο χαρακτήρα ως προς την οξύτητα ή µικρή 

διαλυτότητα στους διαλύτες των πλυντηρίδων. 

3. Σε περίπτωση που το πρόβληµα των οσµών από τη λειτουργία της εν λόγω 

βιοµηχανικής µονάδος δεν επιλυθεί άµεσα να κληθεί   η αρµόδια υπηρεσία, η ∆/νση 

Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας καθώς και οι υπόλοιπες συναρµόδιες 

υπηρεσίες να προβούν στις δέουσες ενέργειες όπως επιβολή προστίµου, ανάκληση της 

άδειας λειτουργίας κτλπ 

  
 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 61/2011  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και 
υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό. 
 
 Ακριβές Απόσπασµα         
 Αλεξάνδρεια 17-10-2011        Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                    
 Ο Πρόεδρος   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
            (Έπονται υπογραφές) 
 
 
 
     Γκαβαρδίνας Νικόλαος 
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