
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 96/2015 
 
 
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 4/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή ∆ευτέρα (22) Μαϊου 2015 και ώρα 
12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 4/2015  πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
 Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγµατοποιήθηκε από τον Α! 
Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο Βορδό, λόγω ασθένειας και  απουσίας του ∆ηµάρχου κ. 
Αστέριου Ζωγράφου. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5)  
µέλη: 
  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Βορδός Χρήστος                                                1. Φυλαχτός Χρήστος 

2.Σαράντη Μαρία                                  2. Πάνος Ιωακείµ 

3.Σιδέρης Νικόλαος 

4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

5. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
Αριθµός 
θέµατος:Έκτακτο  

«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της µονάδας 
τυροκόµησης «ΒΑΛΜΑΣ ΟΕ» στο αγρόκτηµα 
Παλαιόχωρας της ∆.Ε.Ζερβοχωρίων του ∆.Πολυγύρου 
της Π.Ε. Χαλκιδικής (υποκατηγορία Α2-οµάδα 9η 
Βιοµηχανικές ∆ραστηριότητες και Συναφείς 
Εγκαταστάσεις µε α/α 16» 

Αριθµός Απόφασης:96  
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός, 
εισηγούµενος το έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, για την «Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων της µονάδας τυροκόµησης «ΒΑΛΜΑΣ ΟΕ» στο 
αγρόκτηµα Παλαιόχωρας της ∆.Ε.Ζερβοχωρίων του ∆.Πολυγύρου της Π.Ε. 
Χαλκιδικής (υποκατηγορία Α2-οµάδα 9η Βιοµηχανικές ∆ραστηριότητες και 
Συναφείς Εγκαταστάσεις µε α/α 16» και ανέφερε τα ακόλουθα: 

Πρόθεση της εταιρίας είναι να αναβαθµιστεί περιβαλλοντικά και να 
εναρµονίσει την λειτουργίας της γενικότερα µε τις σύγχρονες προβλέψεις και 
επιταγές της νοµοθεσίας. 
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Ο λόγος της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της επιχείρησης οι 
οποίοι είναι η αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας και η περιβαλλοντική 
συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Επίσης αναφέρθηκε και σε µια 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. 

Όσον αφορά την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρίας, η οποία έχει 
αναλάβει την υλοποίηση του έργου, τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, καθώς και 
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της γεωχηµικής µεθόδου που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί στη συγκεκριµένη εγκατάσταση, ανέφερε ότι η συγκεκριµένη 
εταιρία,  οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα της επεξεργασίας των υγρών και 
στερεών αποβλήτων διαθέτοντας την γεωχηµική µέθοδο επεξεργασία, η οποία είναι 
παγκόσµια καινοτοµία και πατενταρισµένη. 

Η γεωχηµική µέθοδος επεξεργασίας βασίζεται στη χρήση φυσικών υλικών, τα 
οποία συνθέτουν ένα τεχνητό γεωπολυµερές υλικό, το οποίο έχει πολύ υψηλή 
προσροφητική ικανότητα, µε αποτέλεσµα να µπορεί να συγκρατεί στη µάζα του πολύ  
µεγάλη ποσότητα ρυπαντικού φορτίου. 

Η ιδιαιτερότητα της µεθόδου είναι ότι ο 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 στο 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 στους χοιροτρόφους, Η µονάδα 
βέβαια θα έχει την δυνατότητα µελλοντικά να επεξεργάζεται και το τυρόγαλο, 
εφόσον ζητηθεί από την επιχείρηση. 

Η συγκεκριµένη µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα διαθέτει τα εξής 
στάδια επεξεργασίας: 

1. ∆ιαχωρισµό των χονδρών υλικών µε χρήση περιστρεφόµενου τύµπανου 
2. Στάδιο χηµικής οξείδωσης του αποβλήτου 
3. Στάδιο 1ης γεωχηµικής επεξεργασίας 
4. Στάδιο 1ης γεωχηµικής επεξεργασίας 
5. Στάδιο τελικής φίλτρανσης υψηλής απόδοσης 
6. Στάδιο χλωρίωσης 
Η µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί εντός 

υφισταµένου κτιρίου, ώστε να µην υπάρχει οπτική όχληση των περιοίκων, αλλά και 
να µην υπάρχει ενόχληση από θορύβους κατά την λειτουργία της µονάδας. Η 
µηχανολογική ισχύς της µονάδος είναι µικρή, µε αποτέλεσµα να ελαχιστοποιείται ο 
παραγόµενος θόρυβος. Σε αυτό βοηθά το γεγονός ότι ποτέ δεν λειτουργεί ταυτόχρονα 
περισσότερη από το 30%-40% της εγκαταστηµένης ισχύος αυτής. 

Οσµές δεν θα προκύπτουν κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, 
καθώς το γεωπολυµελές υλικό που χρησιµοποιείται κατά την επεξεργασία δεσµεύει 
τις οσµές. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επεξεργασµένου νερού θα είναι πάντα εντός 
των ορίων της νοµοθεσίας και αυτό εξασφαλίζεται λόγω του τρόπου λειτουργίας της 
µονάδας που επεξεργάζεται τµηµατικά το απόβλητο, αλλά και γιατί η λειτουργία της 
µονάδας απαιτεί ότι για να περάσει από το προηγούµενο στο επόµενο στάδιο 
επεξεργασίας το υγρό απόβλητο, θα πρέπει αυτό να έχει ολοκληρωθεί. Αυτό 
εξασφαλίζεται µε την πλήρη αυτοµατοποίηση της εγκατάστασης και τη συνεχή 
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παρακολούθηση  της µονάδας µε τη χρήση SCADA από τη εταιρεία, ώστε να µπορεί 
να επέµβει άµεσα σε περίπτωση προβλήµατος. 

Σε ότι αφορά στους ελέγχους που θα γίνονται στο επεξεργασµένο υγρό 
απόβλητο, αυτοί θα είναι τακτικοί, από την ίδια την επιχείρηση, όπως ορίζονται από 
τη νοµοθεσία κάθε φορά και θα συµπληρώνεται ειδικό βιβλίο αποτελεσµάτων, το 
οποίο θα πρέπει να το διατηρεί η επιχείρηση και να το έχει διαθέσιµο σε οποιοδήποτε 
έλεγχο. 

Από τη συγκεκριµένη  γραµµή επεξεργασίας θα προκύπτει επεξεργασµένο 
νερό, το οποίο θα είναι εντός των ορίων που θέτει η κείµενη νοµοθεσία και θα 
οδηγείται σε υπεδάφιο πεδίο, το οποίο θα κατασκευαστεί σε χώρο της επιχείρησης 
και λάσπη η οποία θα συγκεντρώνεται σε κλίνες αποξήρανσης οι οποίες θα 
κατασκευαστούν και αυτές σε χώρο της επιχείρησης πλησίον του υπεδάφιου πεδίου. 

Το υπεδάφιο πεδίο διάθεσης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων  θα είναι 
κατασκευασµένο µε βάση τις προβλέψεις της νοµοθεσίας, καθώς επίσης και µε βάση 
τα δεδοµένα που έχουν προκύψει από την γεωλογική µελέτη που έχει συνταχθεί στα 
πλαίσια της µελέτης επαναχρησιµοποίησης υγρών αποβλήτων και είναι µέρος της 
µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε η διάθεση να γίνεται χωρίς να 
δηµιουργείται οποιοδήποτε πρόβληµα. Το υπεδάφιο πεδίο θα αποτελείται από 
απορροφητικούς βόθρους οι οποίοι θα συνδέονται µεταξύ τους και θα είναι κλειστοί 
από πάνω, ώστε να µην υπάρχει καµία πρόσβαση του κοινού, αλλά και να µην 
υπάρχει οπτική επαφή µε το πεδίο. 

Οι κλίνες ξήρανσης που θα συγκεντρώνεται η λάσπη, θα είναι πλησίον του 
υπεδάφιου πεδίου και θα είναι µονωµένες µε γεωµεµβράνη. Σε αυτές η λάσπη θα 
ξεραίνεται µε φυσικό τρόπο, µε τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας σε σύντοµο 
χρόνο και κατόπιν, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα θα συλλέγεται και θα µπορεί να 
διατεθεί σύµφωνα µε τις προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας, σαν εδαφοβελτιωτικό. 
Η παραγόµενη λάσπη είναι άοσµη και αδρανοποιηµένη, µε αποτέλεσµα να µην 
δηµιουργούνται οσµές στο χώρο, αλλά και να µπορεί να διατεθεί στο περιβάλλον, µε 
τιε προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσία, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. 

Η προτεινόµενη τεχνολογία είναι άκρως περιβαλλοντική, έχει εφαρµοστεί και 
λειτουργούν αυτή τη στιγµή εγκαταστάσεις αδειοδοτηµένες στο χώρο των 
ξενοδοχείων και την µεταλλοβιοµηχανίας και το επόµενο διάστηµα θα λειτουργήσουν 
και άλλες µονάδες στο χώρο του τροφίµου, Επίσης η συγκεκριµένη τεχνολογία έχει 
συµπεριληφθεί και στον νέο Εθνικό σχεδιασµό για τα απόβλητα σαν µια αποδεκτή 
τεχνολογία για την επεξεργασία των αποβλήτων. 

Από τα περιληπτικά στοιχεία της περιβαλλοντικής µελέτης που σας ανέφερα, 
πιστεύω ότι θα γίνει µια προσεγµένη εργασία, η οποία δεν θα έχει 
περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις στην περιοχή και προτείνω την θετική γνωµοδότησή 
µας, 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έβαλε υπόψη την θετική απόφαση της Τ.Κ.Παλαιοχώρας καθώς και τις διατάξεις του 
Ν.3462/2006, 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο µ ό φ ω ν α 

  
 Γνωµοδοτεί θετικά για την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων της 
µονάδας τυροκόµησης «ΒΑΛΜΑΣ ΟΕ» στο αγρόκτηµα Παλαιόχωρας της 
∆.Ε.Ζερβοχωρίων του ∆.Πολυγύρου της Π.Ε. Χαλκιδικής (υποκατηγορία Α2-
οµάδα 9η Βιοµηχανικές ∆ραστηριότητες και Συναφείς Εγκαταστάσεις µε α/α 16» 
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Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 22 Απριλίου 2015 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      κ.α.α. 

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ  ΒΟΡ∆ΟΣ           

                                             ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ        
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