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Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με
αριθ. 9/25.5.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε
στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι προσκλήθηκε και
παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Ζαγγίλας
2
Ζαβράκογλου
3
Σιμώνης
4
Βορδός
5
Ζούνη
6
Βασιλάκης
7
Ματέας
8
Κυριάκου
9
Λιόντας
10
Κοντογιώργης
11
Σιδέρης
12
Σαράντη
13
Λακρός
14
Δέας

Όνομα
Δημήτριος
Άγγελος
Ιωάννης
Χρήστος
Στέλλα
Αθανάσιος
Γεώργιος
Ιφιγένεια
Γεώργιος
Δημήτριος
Νικόλαος
Μαρία
Αλέξανδρος
Παύλος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Δημητριάδης
2
Κανταράς
3
Καραφουλίδης
4
Γκλάβας
5
Πάνος
6
Ζιούπου

Όνομα
Χρήστος
Αναστάσιος
Αναστάσιος
Γεώργιος
Ιωακείμ
Άννα

Α/Α
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Επίθετο
Φυλαχτός
Παπούλιος
Λαφαζάνης
Τσινάς
Χριστιανού
Ματθαίου
Ξάκης

Όνομα
Χρήστος
Ιωάννης
Βασίλειος
Αργύριος
Αγγελική
Αθανάσιος
Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση
των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.
Γαλάτιστας κ. Σειράς Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος .
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος προσήλθε στο 24ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης.

Αριθμός
έκτακτο

θέματος:

6ο

Γνωμοδότηση Δ.Σ για τη Μ.Π.Ε. της μονάδας
τυροκόμησης ΒΑΛΜΑ Ο.Ε. στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας
Χαλκιδικής

Αριθμός Απόφασης :163
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 6ο έκτακτο
της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του
θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του
θέματος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Κοντογιώργη, ο οποίος τόνισε: «
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Όπως γνωρίζετε, στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων, και συγκεκριμένα στην Παλαιόχωρα,
δραστηριοποιείται μία τυροκομική μονάδα –πανελλαδικής εμβέλειας μπορώ να πω–, η
ΒΑΛΜΑΣ Ομόρρυθμος Εταιρεία.
Αυτή η εταιρεία, επειδή έχει αυξήσει κατά πολύ την παραγωγή της, προβαίνει σε
έγκριση νέων περιβαλλοντολογικών όρων και δημιουργία βιολογικού καθαρισμού. Η
ιδιαιτερότητα αυτής της μονάδας είναι ότι βρίσκεται εντός οικισμού. Για το λόγο αυτόν πρέπει
και είναι και οι ίδιοι προσεκτικοί όσον αφορά το βιολογικό καθαρισμό και τις άλλες εργασίες
που πρέπει να γίνουν για το διώξιμο των στερεών αποβλήτων.
Στην 3η /25-5-2015 συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου ήταν παρόντες από πλευράς
της εταιρείας ο κύριος Γραμμένος Κωνσταντίνος, Διευθυντής Παραγωγής της επιχείρησης
ΒΑΛΜΑΣ Ο.Ε., ο κύριος Δημητριάδης Αυγερινός, Διδάκτωρ Μηχανολόγος/Μηχανικός
Υπεύθυνος Μηχανικός της Επιχείρησης ΒΑΛΜΑΣ Ο.Ε. και ο Κυριακίδης Παύλος, Μηχανικός
Περιβάλλοντος από την εταιρεία ZEOLOGIC A.E.B.E., η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη και
την κατασκευή της μονάδος της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της επιχείρησης ΒΑΛΜΑΣ
Ο.Ε. Οι κύριοι αυτοί είναι παρόντες και σήμερα εδώ.
Το λόγο πήρε πρώτα ο κύριος Γραμμένος Κωνσταντίνος, ο οποίος αναφέρθηκε στην
πρόθεση της εταιρείας να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά και να εναρμονίσει τη λειτουργία της
γενικότερα με τις σύγχρονες προβλέψεις και επιταγές της νομοθεσίας. Στη συνέχεια μίλησε ο
κύριος Δημητριάδης Αυγερινός, περιγράφοντας το λόγο της τροποποίησης των
περιβαλλοντολογικών όρων της επιχείρησης, ο οποίος είναι η αύξηση της παραγωγικής
δυναμικότητας και η περιβαλλοντική συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, καθώς επίσης
και σε μία σύντομη περιγραφή της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και του
τρόπου διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, η οποία πρόκειται να κατασκευαστεί
στην επιχείρηση, λύνοντας το πρόβλημα της επεξεργασίας και της διάθεσης των υγρών
αποβλήτων. Ο κύριος Κυριακίδης Παύλος αναφέρθηκε από την πλευρά της κατασκευάστριας
εταιρείας, η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, στα κατασκευαστικά
χαρακτηριστικά, καθώς και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου που
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Η εταιρεία ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της
επεξεργασίας των υγρών και στερεών αποβλήτων, διαθέτει
τη γεωχημική μέθοδο
επεξεργασίας, η οποία είναι παγκόσμια καινοτομία και πατενταρισμένη. Η γεωχημική μέθοδος
επεξεργασίας βασίζεται στη χρήση φυσικών υλικών, τα οποία συνθέτουν με ένα τεχνικό
γεωπολυμερές υλικό, το οποίο έχει πολύ υψηλή προσροφητική ικανότητα, με αποτέλεσμα να
μπορεί να συγκρατήσει στη μάζα του πολύ μεγάλη ποσότητα ρυπαντικού φορτίου. Η
ιδιαιτερότητα της μεθόδου είναι ότι το γεωπολυμερές υλικό προσαρμόζεται κάθε φορά στο
είδος και τις ιδιαιτερότητες του υγρού αποβλήτου που παράγει η επιχείρηση, με αποτέλεσμα η
απόδοση της μεθόδου να φτάνει και το 99%.
Η μονάδα επεξεργασίας που πρόκειται να κατασκευαστεί στην επιχείρηση ΒΑΛΜΑΣ
Ο.Ε. θα επεξεργάζεται μόνο τα ξεπλύματα που παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία,
ενώ το τυρόγαλο θα δίνεται σε χοιροτρόφους. Η μονάδα βέβαια θα έχει τη δυνατότητα
μελλοντικά να επεξεργάζεται και το τυρόγαλο, εφόσον ζητηθεί από την επιχείρηση.
Η τοπική κοινωνία συμφωνεί ομόφωνα, είναι η μοναδική επιχείρηση της περιοχής και
μέχρι τώρα είχαμε πρόβλημα από την επιχείρηση περιβαλλοντικά. Πιστεύω όμως ότι, με τη νέα
αυτή επένδυση που θα κάνει και το βιολογικό και τις άλλες εργασίες που πρόκειται να
κατασκευάσει, δεν θα έχει πρόβλημα, γιατί σας το είπα από την αρχή, η επιχείρηση είναι εντός
οικισμού.
Αν παρουσιάσει προβλήματα μυρωδιάς ή θορύβου, οι πρώτοι που θα ξεσηκωθούν είναι
οι κάτοικοι και κατά συνέπεια η Δημοτική Αρχή. Άρα, πρέπει να πιστέψουμε αυτά που λένε και
δεν τα διάβασα, ότι δεν θα παράγει καθόλου θόρυβο, ο βιολογικός θα γίνει μέσα σε
στεγασμένο χώρο, δηλαδή σε ήδη υπάρχοντα χώρο, τα υγρά λύματα θα μπαίνουν στο έδαφος –
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όπως θα σας πουν και οι μελετητές που είναι εδώ– και τα υγρά θα πηγαίνουν δίπλα, θα
αποστραγγίζονται και το ξηρό που θα μένει θα χρησιμοποιείται σαν λίπασμα στα χωράφια.
Το νερό που θα βγαίνει από το βιολογικό καθαρισμό θα μετριέται συνέχεια, θα υπάρχει
βιβλίο στην εταιρεία που θα το έχει και υπάρχει αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας που θα
περνά και θα ενημερώνεται και θα κάνει έλεγχο στην επιχείρηση. Επίσης, το νερό από τα
απόβλητα απ’ ότι λέει η εταιρεία θα είναι κατάλληλο προς πότισμα. Αν ήταν εκτός μπορούσε
κάλλιστα να λειτουργεί σαν αρδευτικό για κάποια περιοχή, αλλά επειδή είναι εντός οικισμού
δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, θα απορροφούνται στο έδαφος με το συνεχή έλεγχο από
εμάς.
Η εταιρεία πρέπει να κάνει αυτήν την αλλαγή, διότι έχει αυξηθεί πολύ η δυναμικότητα
του τυροκομείου και πρέπει να εναρμονιστεί σύμφωνα με τους νέους περιβαλλοντολογικούς
όρους για να αλλάξει κατηγορία, λόγω του ότι έχει αυξηθεί η ποσότητα επεξεργασίας. Επειδή
δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, απλά τα άκουσα από τους μελετητές που ήταν παρόντες στο
Τοπικό Συμβούλιο, είναι εδώ οι κύριοι Κυριακίδης και ο Αυγερινός, ο κύριος Δημητριάδης και
ο κύριος Κώστας Γραμμένος από πλευράς της επιχείρησης. Ό,τι απορία έχουμε, ή έχετε,
μπορούν να μας λύσουν τις απορίες και σε εσάς και σε εμένα, γιατί δεν είμαι ειδικός. Το
Τοπικό Συμβούλιο απεφάνθη με την υπ’ αριθ.7/2015 απόφασή του ομόφωνα, το θέλουμε, και
πιστεύω ότι η εταιρεία θα ανταποκριθεί και θα τηρήσει τους όρους που προβλέπει η μελέτη,
ειδάλλως θα μας βρει μπροστά της, αυτό είναι σίγουρο».
Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος: «Την καταλυτική απόφαση την παίρνει η Περιφέρεια, η
οποία έχει και τους ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι θα τα μελετήσουν όλα αυτά. Εμένα με
ενδιέφερε από πλευράς ουσίας, γι’ αυτό ρώτησα τι λέει η τοπική κοινωνία. Εφόσον η τοπική
κοινωνία συμφωνεί ομόφωνα και τόσα χρόνια λειτουργεί η επιχείρηση και μάλιστα απ’ ότι
πληροφορούμαι έχει και αρκετούς εργαζόμενους, νομίζω για εμάς είναι εκ των ουκ άνευ να το
εγκρίνουμε και βεβαίως εφόσον περιβαλλοντολογικά συμπλέει με τις υφιστάμενες διατάξεις,
σύμφωνα και με αυτά που θα πει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δεν έχουμε κανένα απολύτως
πρόβλημα.
Απλώς, εκεί θέλει λίγο αυξημένη ευαισθησία, υπό την έννοια ότι είναι οι λίμνες δίπλα
και έχει ένα ειδικό καθεστώς η περιοχή, γιατί γειτνιάζει η συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά εφόσον
είχε προηγούμενη ΜΠΟ η οποία ήταν εγκεκριμένη και απλώς τώρα αναβαθμίζεται και μάλιστα
με τριτοβάθμια επεξεργασία, νομίζω ότι είναι προς το καλύτερο και προς το συμφερότερο της
περιοχής.
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική
Χριστιανού: «Όπως φάνηκε από την τοποθέτηση του κυρίου Κοντογιώργη, αυτή τη στιγμή
υπάρχει περιβαλλοντικό πρόβλημα, έτσι; Η εφαρμογή της μελέτης της συγκεκριμένης, που
λέτε ότι θα λύσει τα προβλήματα αυτά, πόσο χρόνο θα πάρει και τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα,
θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η περιβαλλοντική επιβάρυνση;
Ο κ. Κοντογιώργης απήντησε: «Κυρία Χριστιανού, το πρόβλημα είναι εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. Τώρα αν θα πάρει πέντε μήνες ή ένα χρόνο να γίνει, όταν κάναμε υπομονή τόσα
χρόνια, πρέπει να κάνουμε άλλους πέντε μήνες.
Τον λόγο πήρε ο μελετητής της εταιρείας κ. Δημητριάδης: «Η εταιρεία αυτή τη
στιγμή έχει και μελέτη την οποία εφαρμόζει και διαχειρίζεται τα απόβλητα. Έχει αυξηθεί η
δυναμικότητα της εταιρείας, γι’ αυτό είπαμε να αναβαθμίσουμε και την άδεια και να είναι
συμβατή με τη δυναμικότητα. Γι’ αυτό κατασκευάζουμε βιολογικό καθαρισμό, επιλέξαμε την
πιο σύγχρονη μέθοδο, η οποία κοστίζει πολύ περισσότερο από τις συμβατικές, αλλά δεν θα έχει
ούτε μυρωδιές και ούτε υψηλή όχληση, γιατί είμαστε μέσα στον οικισμό. Υπάρχει μεγάλη
ευαισθησία σε αυτό το θέμα, θέλουμε να είμαστε εντάξει με την τοπική κοινωνία, εργάζονται
100 άτομα από τα γύρω χωριά και παίρνουμε γάλα από 500 παραγωγούς. Είναι μια εταιρεία
που μακάρι να είχε και άλλες η Βόρεια Χαλκιδική για να μείνουμε στα χωριά μας. Αυτή τη
στιγμή η εταιρεία είναι σε καθεστώς τεχνικής ανασυγκρότησης, που σημαίνει ότι μέσα σε
πεπερασμένο χρόνο πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα έργα προκειμένου να προσαρμοστεί στις
απαιτήσεις του νόμου και να αδειοδοτηθεί κανονικά. Νομίζω η προθεσμία αυτή λήγει κάπου
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τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο, που σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο
αναγκαστικά.
Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Βασίλειος Λαφαζάνης πήρε
τον λόγο: «Είπε ο κύριος Κοντογιώργης για νερά μετά την επεξεργασία στο βιολογικό, ότι θα
απορροφούνται από το έδαφος. Για πόσο όγκο περίπου μιλάμε και πώς θα απορροφούνται,
δηλαδή σε ποιο σημείο θα απορροφούνται; Αυτά δηλαδή θα είναι καθαρά είπαμε για πότισμα
υποτίθεται.
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ZEOLOGIC κ. Παύλος Κυριακίδης πήρε τον λόγο:
«Αυτό που έχουμε προδιαγράψει βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας είναι υπεδάφια διάθεση
των επεξεργασμένων πλέων υγρών αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι μετά την επεξεργασία το
νερό θα έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα του επιτρέπουν να μπει ουσιαστικά σε
απορροφητικούς βόθρους και να φύγει προς τον υπόγειο υδροφόρο, χωρίς να υπάρχει κανένα
απολύτως πρόβλημα για τα υπόγεια νερά της περιοχής. Αυτό έχει σχεδιαστεί με βάση και τα
δεδομένα που μας έχει δώσει η επιχείρηση για 45 κυβικά επεξεργασίας υγρών αποβλήτων την
ημέρα και το σύστημα το υπεδάφιο έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να μπορεί να απορροφά αυτήν
την ποσότητα επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
- Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Παύλος Δέας πήρε τον λόγο: «Ποια
θα είναι η ποιότητα των τελικών αποβλήτων που θα πάνε στο έδαφος; Τα χαρακτηριστικά θα
περιέχουν μέσα αλάτι;».
Ο κ. Κυριακίδης απήντησε: «Αυτό που σας είπα είναι ότι υπάρχει η νομοθεσία της
επαναχρησιμοποίησης του 2011, που καθορίζει ακριβώς στο όριο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, είναι ο Πίνακας 1 για την ακρίβεια στο Παράρτημα 1
του συγκεκριμένου νόμου. Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι ποια είναι τα όρια, πάντως έχουμε πει
ότι θα είναι μέσα σε εκείνα τα οποία βάσει της νομοθεσίας θα πρέπει να καταγράφεται κάθε
μήνα η ποιότητα αυτών των νερών που θα πέφτουν στο υπεδάφιο σύστημα, το οποίο σημαίνει
ότι πάντα θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση.
Πιθανόν να υπάρχει χλωριούχο νάτριο, αλλά η νομοθεσία έχει συγκεκριμένες
παραμέτρους, συγκεκριμένα όρια, όπως παραδείγματος χάρη το BOD. Πέρα από το αλάτι θα
περιέχει και πολλά άλλα χημικά συστατικά και οργανικά. Για όλα αυτά τα υλικά που θα
περιέχει το απόβλητο υπάρχει ένας πίνακας που μας υποχρεώνει να είμαστε από εκεί και κάτω.
Δεν μπορούμε να διαθέσουμε αυτό το απόβλητο, το τελικό προϊόν, αν δεν είμαστε κάτω από
αυτά τα όρια. Τώρα συγκεκριμένα για το αλάτι, στο τυροκομείο δεν έχουν στα απόβλητά τους
περιεκτικότητα σε αλάτι, είναι κάτι που το συναντάμε στη βρώσιμη ελιά, όχι τα τυροκομεία.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλέξανδρο Λακρό: «Διορθώστε
με αν κάνω λάθος, πάντα η έγκριση της υπεδάφιας διάθεσης περνάει από τη Διεύθυνση
Υδάτων, υπάρχουν οι κατάλληλοι επιστήμονες που μπορούν να ελέγξουν. Οπότε σε καμία
περίπτωση δεν θα επιτραπεί να γίνει κάτι που δεν έχει εγκριθεί.
Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Παπούλιο Ιωάννης πήρε τον
λόγο: «Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή είπαμε ότι είναι εντός οικισμού, εσάς δεν θα σας πείραζε
να ήταν δίπλα στο σπίτι σας αυτή η εταιρεία, αυτό το συγκεκριμένο σύστημα που θα
εφαρμόσετε;»
Ο κ. Κυριακίδης απήντησε: «Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί μια υψηλών
προδιαγραφών τεχνολογία. Αυτό το οποίο πετυχαίνει –και γι’ αυτό επιλέχθηκε από την
επιχείρηση– είναι, πρώτον, ότι μπορεί να μπει μέσα σε στεγασμένο χώρο, που αυτόματα δεν
υπάρχει οπτική επαφή των σπιτιών με τη συγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων. Δεύτερον, έχει χαμηλά επίπεδα θορύβου, το οποίο περιορίζει ακόμα περισσότερο
το γεγονός ότι είναι εντός στεγασμένου χώρου, οπότε πρακτικά δεν θα υπάρχουν οχλήσεις
στον οικισμό. Και τρίτο και σημαντικότερο, η συγκεκριμένη τεχνολογία, η οποία δεν έχει
καμία σχέση με την κλασική βιολογική επεξεργασία, δεν παράγει οσμές, το οποίο σημαίνει ότι
δεν θα έχουμε θέματα μυρωδιών και αυτό βέβαια θα αποδειχτεί και στην πράξη, οπότε δεν
υπάρχει ζήτημα.
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Ο κ. Δέας πήρε και πάλι τον λόγο: «Εφόσον είναι να ζούμε σε μια ευνομούμενη
κοινωνία η οποία διέπεται από νόμους και από διατάξεις και εφόσον η περιοχή της Χαλκιδικής
–και ειδικά της Βορείου Χαλκιδικής– χρειάζεται τέτοια έργα και τέτοιες παραγωγικές μονάδες,
οι οποίες διαφημίζουν τον τόπο, εγώ τάσσομαι υπέρ αυτής εδώ της επένδυσης. Ας είναι και
μέσα στο χωριό και ας ενοχλήσει και τους κατοίκους από δίπλα, διότι παρέχει εργασία και
παρέχει πλούτο».
Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός πήρε τον λόγο: «Μία σκέψη κάνω, ούτως ή
άλλως η επιχείρηση λειτουργεί και ούτως ή άλλως η επιχείρηση παράγει αυτά τα απόβλητα και
μάλιστα χωρίς την επεξεργασία που προβλέπεται, άρα λοιπόν μόνο και μόνο το κόστος
επένδυσης και η βελτίωση που θα επιφέρει πιστεύω ότι είναι σημαντικός παράγοντας για να
εκτιμηθεί θετικά από το Δημοτικό Συμβούλιο».
Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Αθανάσιος Ματθαίου: «μία
ερώτηση ήθελα να κάνω, αν υπάρξει πρόβλημα και χαλάσει ο βιολογικός ή δεν μπορεί να
υπάρξει λειτουργία του βιολογικού, θα υπάρξει παύση της παραγωγικής διαδικασίας ή όχι;».
Ο κ. Κυριακίδης απήντησε: «Το σύστημα αυτό και σύμφωνα με το συμβόλαιο που
έχει γίνει με την εταιρεία θα παρακολουθείται ηλεκτρονικά με SCADA συνεχώς, σε συνεχή
λειτουργία. Οπότε, σε οποιοδήποτε στάδιο, επειδή γίνεται σταδιακά εδώ η επεξεργασία,
δηλαδή δεν βάζουμε το απόβλητο και βγαίνει κατευθείαν ό,τι και να γίνεται, περνά ανά στάδιο
και εξουδετερώνουμε ένα-ένα τα υλικά που πρέπει να εξουδετερωθούν, να κατέβουν εκεί που
πρέπει να κατέβουν. Σε οποιοδήποτε από αυτά τα στάδια άμα έχουμε κάποιο πρόβλημα,
παρακολουθείται ηλεκτρονικά και διακόπτεται αμέσως η λειτουργία του σταθμού και του
βιολογικού. Δεν έχουμε καμιά διαρροή γιατί το αρχικό απόβλητο συγκεντρώνεται πρώτα σε
μία στεγανή δεξαμενή και από εκεί σιγά-σιγά το περνάμε στην επεξεργασία, άρα δεν υπάρχει
κανένας φόβος για διαρροές ή για καταστροφή. Η προαποθήκευση είναι για δύο ημέρες, οπότε
και να σταματήσει για κάτι, θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει επισκευή της βλάβης ή του
προβλήματος που μπορεί να υπάρξει.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τη Μ.Π.Ε. της μονάδας
τυροκόμησης ΒΑΛΜΑ Ο.Ε. στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας Χαλκιδικής, τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα του θέματος, την υπ’ αριθ.7/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Παλαιόχωρας
και έπειτα από διαλογική συζήτηση,
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Το θέμα δικαιολογεί την κατεπείγουσα πρόσκληση – συνεδρίαση.
Την θετική Γνωμοδότηση Δ.Σ για τη Μ.Π.Ε. της μονάδας τυροκόμησης
ΒΑΛΜΑ Ο.Ε. στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας Χαλκιδικής (υποκατηγορία Α2- ομάδα
9η Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις με α/α 16).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 163/2015
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