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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                   ΘΕΜΑ 10ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δραστηριότητα ‘’Επέκταση 

κτηνοτροφικής µονάδας βουστασίου δυναµικότητας από 160 σε 440 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 
330 µόσχους πάχυνσης’’ ιδιοκτησίας ‘’Μουρατίδη Χαράλαµπου’’, που είναι εγκατεστηµένη στην εκτός 

σχεδίου περιοχή Νικοµηδινού, ∆.Ε. Απολλωνίας, του ∆ήµου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 10
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δραστηριότητα ‘’Επέκταση κτηνοτροφικής 
µονάδας βουστασίου δυναµικότητας από 160 σε 440 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 330 µόσχους 
πάχυνσης’’ ιδιοκτησίας ‘’Μουρατίδη Χαράλαµπου’’, που είναι εγκατεστηµένη στην εκτός σχεδίου 

περιοχή Νικοµηδινού, ∆.Ε. Απολλωνίας, του ∆ήµου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 570/10-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 

Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Ε. Παπαδόπουλο, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί 
το θέµα. Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 105784 (2605)/05-04-2019 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στη δραστηριότητα της µονάδας και τους λόγους επέκτασής της και 
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ενηµέρωσε τα µέλη σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία γνωµοδοτεί 
θετικά. Κατόπιν υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους κ. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη, κ. Παλιαδέλη – 

Σαατσόγλου Χρυσούλα και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά µέλη, στις οποίες απάντησε ο κ. 

Παπαδόπουλος.  

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, 

η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα και ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα 

ψηφίσουν λευκό. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος, και ο κ. Γάκης Βασίλειος, 

Αντιπρόεδρος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. 

Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη θετική γνωµοδότηση επί της µελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

     ------------------------        -------------------     ------------------- 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 105784 (2605)/05-04-2019 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 570/10-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της 

Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, την υπ’ αριθµ. 46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της 

Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 16534, 

15078/14-03-2017 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί 
επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 32/2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής 

Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία 

ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητά της µε το µε αρ. πρωτ.: 18345/23-03-2017 έγγραφο της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την µε αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της 

Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», γνωµοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                         Γνωµοδοτεί  κατά  πλειοψηφία       

   (µειοψηφούντων των κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας, κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλας και κ.  

                                                    Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισαν λευκό)    

                                                                                                                                           

Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δραστηριότητα ‘’Επέκταση 

κτηνοτροφικής µονάδας βουστασίου δυναµικότητας από 160 σε 440 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 
330 µόσχους πάχυνσης’’ ιδιοκτησίας ‘’Μουρατίδη Χαράλαµπου’’, που είναι εγκατεστηµένη στην εκτός 

σχεδίου περιοχή Νικοµηδινού, ∆.Ε. Απολλωνίας, του ∆ήµου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. 

 

4.1 Η Μ.Π.Ε. που διαβιβάστηκε στην αρµόδια Υπηρεσία για γνωµοδότηση αφορά σε µονάδα εκτροφής 

βοοειδών και δη αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Ο ιδιοκτήτης ο κ. Μουρατίδης επιθυµεί την επέκταση της 
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µονάδας από τα 160 ισοδύναµα ζώα, που διαθέτει αυτή τη στιγµή, σε 605 ισοδύναµα ζώα. Το έργο 

χωροθετείται σε γήπεδο 26.518µ2 . Το γήπεδο αποτελείται από τα υπ’ αρίθµ. 403, 404, 405, 406, 407, 408, 

416, 431, 441 της διανοµής Νικοµηδινού του 1930 του Υπουργείου Γεωργίας και τµήµα αγροτικής οδού µε 

αρ.1130 που εξαγοράστηκε για τη συνένωση της έκτασης όλων σε ενιαίο γήπεδο, µετά από κατάτµηση και 
εξαγορά, µε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης µε αρ. πρωτ. 433352/05.09.2018 (Α∆Α: 

ΩΕΞ77ΛΛ-Γ9Ν). Το γήπεδο της µονάδας εµπίπτει στη ∆.Ε. Απολλωνίας, του ∆ήµου Βόλβης της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Κύρια δραστηριότητα της µονάδας είναι η εκτροφή αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής µε στόχο την παραγωγή γάλακτος προς κατανάλωση. 

Η συνολική δυναµικότητα της µονάδας είναι 440 αγελάδες και παράγωγα 330 ηλικίας από 0-24 µηνών, 

συνολικά 605 ισοδυνάµων. 

Στο πλαίσιο επέκτασης της κτηνοτροφικής µονάδας, ο ιδιοκτήτης πρόκειται να προβεί στην κατασκευή των 

ακολούθων κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Κατασκευή ενός νέου Βουστάσιου επιφάνειας 2053,32µ2 (Κτίριο Β) 

Κατασκευή χώρων αποθήκευσης και παρασκευής ζωοτροφών (Κτίριο Γ) επιφάνειας 1208,09 µ2: όπου θα 

πραγµατοποιηθεί α)κατασκευή ανοικτού υπόστεγου αποθήκευσης χονδροειδών ζωοτροφών (µηδική, σανός) 

εµβαδού 827,10µ2,  

β) Χώροι εξυπηρέτησης µηχανηµάτων µε συνεργείο, πλυντήριο, σιδηρουργείο, αποθήκη ανταλλακτικών, 

αποθήκη υλικών και εξαρτηµάτων, γραφείο καταγραφέα πλάστιγγας και χώρου υγιεινής, εµβαδού 252,95µ2,  

 γ) κατοικία σταυλιτών, εµβαδού 52,73µ2, και ε) χώροι πρόσθετων γραφείων και χώρων γενικής χρήσης για 

την εξωστρέφεια της επιχείρησης, εµβαδού 73,70µ2. 

Επιπρόσθετα θα κατασκευαστεί υπόστεγο ανοικτό για στάθµευση µηχανηµάτων, επιφανείας 263,70µ2 και 
υπόγειοι χώροι για αποθηκευτική χρήση 128,04µ2. 

Κατασκευή κτιρίου ∆ επιφάνειας 617 µ2 στο οποίο πρόκειται να χωροθετηθούν αποθήκες ζωοτροφών και 
συγκεκριµένα: α) µία αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών 138,56µ2, β) τρείς (3) αποθήκες καρπών 67,47µ2 η 

κάθε µία και γ) παρασκευαστήριο ζωοτροφών 110,24µ2. 

Επίσης  υπάρχει αίθουσα γάλακτος µε παγολεκάνη κατάλληλα διαµορφωµένη η οποία µε την επέκταση της 

µονάδας θα έχει τη δυνατότητα να συντηρήσει 15 τόνους γάλα ηµερησίως. 

Κατασκευή 2 κατακόρυφων σιλό εµβαδού 50,12µ2, Κατασκευή πιστών ενσίρωσης επιφανείας 659,10µ2 

Για την ορθή διαχείριση των παραγόµενων υγρών αποβλήτων της κτηνοτροφικής µονάδας πρόκειται να 

κατασκευαστεί νέα δεξαµενή λυµάτων 330m3 εκτός της υπάρχουσας ανοικτής υπόγειας δεξαµενής 220µ3για 

την προσωρινή παραλαβή του όγκου των λυµάτων, και µία ακόµη µικρή για την παραλαβή των 

αποστραγγίσεων των ενσιρωµάτων. 

Τα απόβλητα της µονάδας διατίθενται στη µονάδα παραγωγής Βιοαερίου Λαγκαδά Α.Ε. βάση του από 01-07-

2017 ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης προµήθειας υλικών µε την εταιρεία Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε., έχοντας 

σαν αποτέλεσµα την ενίσχυση της παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. 

 

4.2 Κατάταξη: σύµφωνα µε την 

∆ΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 

ΦΕΚ:2471/Β/10-8-2016 όπως 

τροποποιήθηκε 

και ισχύει µε την ΥΑ οικ: 

2307/26-01-2018 (ΦΕΚ 439 

Β/14-02-2018) 

Οµάδα 7
η
, «Πτηνοκτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις» 

α/α 9 «Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών» 

Υποκατηγορία Α2, «Εντός περιοχών Natura: Ι≥150»  

 

4.3 Το προτεινόµενο έργο ανήκει σε περιοχή, η οποία βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Απολλωνίας, του ∆ήµου Βόλβης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Το υφιστάµενο 

έργο εντοπίζεται εντός της περιοχής µε τίτλο "Λίµνες Βόλβη και Λαγκαδά και Στενά Ρεντίνας" και κωδικό 

GR1220009 του ∆ικτύου Natura 2000, εντός της  περιφερειακής ζώνης Γ΄ του Εθνικού Πάρκου "Λιµνών 

Κορώνειας - Βόλβης". 

Το γήπεδο στο οποίο βρίσκεται εγκατεστηµένη η κτηνοτροφική µονάδα βρίσκεται σε απόσταση 610 µέτρων 

από τα όρια του πλησιέστερου οικισµού του Νικοµηδινού, το οποίο έχει πληθυσµό 561 κατοίκους. Η 

απόσταση αυτή είναι µικρότερη από την ελάχιστη απαιτούµενη των 800 µέτρων που απαιτείται για 

οικισµούς και χωριά 501 έως 2000 κατοίκους. Σύµφωνα µε το Νόµο 4056/12.03.2012 άρθρο 5 παράγραφος 

7 οι αποστάσεις αυτές µπορούν να µειωθούν έως 25% µε απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής (δηλαδή έως τα 

600 µέτρα από τον οικισµό αντί των 800 µέτρων). Στο πλαίσιο αδειοδότησης της µονάδας έχει εκδοθεί η 

απόφαση µε αρ. πρωτ. 626800/20.12.2018 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Αλιείας Θεσσαλονίκης, 

∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ΠΚΜ για µείωση της απόστασης της κτηνοτροφικής 
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µονάδας από 800 µέτρα σε 600µέτρα (µείωση 25%) σε σχέση µε τον οικισµό του Νικοµηδινού. Η 

πραγµατική ελάχιστη απόσταση είναι 610 µέτρα>600 µέτρα. 

Τηρούνται όλες οι απαιτούµενες αποστάσεις της κτηνοτροφικής µονάδας εκτός της απόστασης από τον 

οικισµό για την οποία πρόκειται να ζητηθεί µείωση της απαιτούµενης απόστασης σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

Η συνολική απαιτούµενη ποσότητα νερού εκτιµήθηκε σε: ~ 36,92 m3/day 

Για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής µονάδας απαιτούνται οι ακόλουθες ζωοτροφές: 

Σανούς= 1500 τόνους/ έτος ~ 125 τόνους/ µήνα 

Φυράµατα = 1829 τόνους/ έτος ~ 152 τόνους/ µήνα 

Ενσίρωµα = 2575 τόνους/ έτος ~ 215 τόνους/ µήνα 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, προέρχεται από τη χρήση του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος 

γεώτρησης, από τον φωτισµό των χώρων, από το µηχανικό αρµεκτήριο, από τις αντλίες - αναδευτήρες - 

αναµικτήρες του συστήµατος επεξεργασίας αποβλήτων και από τις οικιακές συσκευές - µικροσυσκευές στον 

χώρο των σταβλιτών - γραφείο. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας της εγκατάστασης, εκτιµήθηκε σε: 

ΕΣΥΝ = 200.000 kWh 

Κατά τη λειτουργία της µονάδας τα υγρά απόβλητα προκύπτουν από τα απόβλητα που δηµιουργούν τα ζώα 

εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων, από τα νερά πλύσης των δαπέδων (αρµεκτηρίου, αίθουσα γάλακτος, 

χώρους προσωπικού) και από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. 

Στερεά απόβλητα: Αστικά απορρίµµατα, άδειες συσκευασίες, υλικά συσκευασίας, νεκρά ζώα, περιττώµατα, 

ούρα και κόπρανα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, λαµπτήρες φθορισµού. 

Αέριες εκποµπές: Εκποµπές αερίων όπως το µεθάνιο, τα οξείδια του αζώτου, η αµµωνία και το διοξείδιο του 

άνθρακα προκύπτουν στην εγκατάσταση καθώς και στις εγκαταστάσεις συλλογής των αποβλήτων  

 

4.4  Η  δραστηριότητα λειτουργεί βάση της  υπ’ αρ. 5499/3-9-2013 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μ-Θ., υδροδοτείτε από  γεώτρηση για την οποία, έχει χορηγηθεί η 

υπ’ αρ. πρ. 37558/23-7-2018 άδεια χρήσης νερού για λειτουργία γεώτρησης µεικτής χρήσης (κτηνοτροφία 

και άρδευση) στο υπ. αρ. 431 αγροτεµάχιο της Τ.Κ. Νικοµηδινού στον κ. Μουρατίδη Χαράλαµπο. 

Επίσης έχει γνωµοδοτήσει θετικά µε προϋποθέσεις, ο Φορέας Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής για την εν 

λόγω  δραστηριότητα, µε την υπ’ αριθµ  63/2019 Απόφασή του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου. 

4.5 Σε συνέχεια του γεγονότος ότι η δηµοσιοποίηση της µελέτης έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας και ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρµόδια 

Υπηρεσία µέσα στην οριζόµενη από το νόµο προθεσµία, η Υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το 

περιεχόµενο της ΜΠΕ και γνωµοδοτεί θετικά για τη λειτουργία του έργου, εφόσον τηρηθούν τα µέτρα 

αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στη σχετική ΜΠΕ και την κείµενη 

νοµοθεσία και µε τις εξής προϋποθέσεις-όρους: 

Φάση κατασκευής 

1. Κατά την κατασκευή του έργου, οι εργασίες εκσκαφών και επιχωµατώσεων και τυχόν διανοίξεις οδών 

προσπέλασης να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες περιορίζοντας στο ελάχιστο τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. 

2. Να υπάρχει κατάλληλη σήµανση (προειδοποιητικές πινακίδες, κορδέλες οριοθέτησης του έργου κλπ) 

για τη διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής του οδικού δικτύου της περιοχής. 

3. Να γίνει καλή οργάνωση, συντήρηση και επιτήρηση των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων και των 

οδών προσπέλασης, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των κυκλοφοριακών δυσχερειών στην περιοχή του 

έργου. 

4. Η έκταση που θα καταλάβει το εργοτάξιο να είναι η µικρότερη δυνατή και να τηρούνται όλες οι 

νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των. 

5. Ο χρονοπρογραµµατισµός του έργου να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν 

χωµατουργικές εργασίες σε περιόδους υψηλών βροχοπτώσεων (Νοέµβριος –∆εκέµβριος). 

6. Να υπάρχει σωστός προγραµµατισµός εργασιών κατασκευής ώστε η απορροή των επιφανειακών 

υδάτων µετά από βροχοπτώσεις να µην εµποδίζεται από την πρόοδο του έργου. Συνεπώς, να 

λαµβάνεται µέριµνα κατά τις εργασίες εκσκαφών ώστε τα νερά της βροχής να αποστραγγίζονται µε τον 

ίδιο τρόπο όπως και πριν το έργο µε κατάλληλες τεχνικά διευθετήσεις αλλαγής της ροής. 

7.  Η καρότσα των οχηµάτων µεταφοράς υλικών να είναι καλυµµένη για αποφυγή διασκορπισµού υλικού 

ή και εκποµπής σκόνης κατά τη µετακίνηση και το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να 

είναι το ελάχιστο δυνατό. 
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8.  Σωστή συντήρηση των µηχανηµάτων και οχηµάτων του εργοταξίου για την ελαχιστοποίηση εκποµπής 

καυσαερίων. Η συντήρηση των µηχανηµάτων να γίνεται υποχρεωτικά σε οργανωµένο συνεργείο της 

περιοχής. 

9.  Το όριο κίνησης των βαρέων οχηµάτων του έργου τόσο σε χωµατόδροµους όσο και στην κατοικηµένη 

περιοχή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 km/h. 

10.  Απαγορεύεται η επιτόπου πλύση πάσης φύσεως εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων των οχηµάτων του 

έργου. 

11. Σε περίπτωση διαρροής λαδιών, καυσίµων κλπ από µηχάνηµα έργου ή όχηµα να γίνει άµεσα εξυγίανση/ 

αποκατάσταση του εδάφους µε χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών. Αυτά να συλλέγονται σε 

ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί επικινδύνων 

αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/2006 και 24944/1159/06). Εφόσον η διαρροή είναι συχνή να αντικατασταθεί 

άµεσα το προβληµατικό µηχάνηµα ή όχηµα. Τα εργοτάξια θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε επαρκή 

ποσότητα κατάλληλων προσροφητικών υλικών για την αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης διαρροών 

λιπαντικών, ελαίων, καυσίµων κλπ. . 

12. Οι χώροι του εργοταξίου να διατηρούνται καθαροί και να µην υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα ή/και 

άχρηστα υλικά. 

13. Απαγορεύεται η διάθεση πάσης φύσεως αποβλήτων (υγρών και στερεών) σε ρέµατα, χείµαρρους, 

θάλασσα και γενικότερα σε οποιοδήποτε φυσικό ή δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής ή εκτός αυτής.  

14. Απαγορεύεται η καύση, σε υπαίθριους ή στεγασµένους χώρους, εντός ή εκτός των χώρων επέµβασης, 

κάθε είδους υλικών (πλαστικών - ελαστικών, στερεών αποβλήτων, µεταχειρισµένων λιπαντικών - 

ελαίων, ξύλινων κατασκευών κ.λ.π.). 

15. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου να αποµακρυνθεί κάθε είδους εργοταξιακή 

εγκατάσταση και να αποκατασταθούν οι χώροι.  

16. Να γίνουν οι φυτεύσεις στο γήπεδο µετά το πέρας των εργασιών. Στην περίπτωση που από τις 

εκσκαφές προκύψει κατάλληλη φυτική γη, αυτή να αποθηκευτεί προσωρινά µέχρι να χρησιµοποιηθεί 

κατά την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου. 

Φάση λειτουργίας 

1) Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση κοπριάς (χωνεµένης ή µη ) σε ρέµατα, χειµάρρους και γενικά σε 

οποιοδήποτε φυσικό οικοσύστηµα της περιοχής. 

2) Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από την πλύση και την υγιεινή του προσωπικού και οδηγούνται σε 

σηπτικό (στεγανό) βόθρο και να µεταφέρονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία.  

3) Απαγορεύεται η απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων συµπεριλαµβανοµένων και των νεκρών ζώων στο 

περιβάλλον. 

4) Τα αστικά απορρίµµατα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να 

αποθηκεύονται µε υγειονοµικά αποδεκτό τρόπο σε κάδους απορριµµάτων που θα διατηρούνται σε 

άριστη κατάσταση µε τακτικό πλύσιµο και απολύµανση. Η συλλογή των αστικών απορριµµάτων να 

γίνεται είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από αδειοδοτηµένη εταιρεία για την συλλογή και µεταφορά 

αποβλήτων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις (ΚΥΑ 50910/2727/2003, 

Ν.4042/2012, κλπ.).  

5) Τα υπόλοιπα ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (λιπαντικά έλαια, 

συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων, ελαστικά, οχήµατα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και 

να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες ή σε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής 

διαχείρισης, σύµφωνα µε το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 

εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του. 

6) Τακτικός και επιµελής καθαρισµός των χώρων και του εξοπλισµού της κτηνοτροφικής µονάδας 

(πλύσιµο, απολύµανση).  

7) Κατάλληλος φυσικός αερισµός των χώρων σταβλισµού 

8) Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων σε ρέµατα, χείµαρρους και γενικότερα σε οποιοδήποτε 

φυσικό οικοσύστηµα της περιοχής. 

9) Την σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας καθώς τµήµα της υπό εξέτασης µονάδας 

εντάσσεται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως δασική. 
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Η παρούσα γνωµοδότηση δεν εξετάζει τυχόν θέµατα ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης στην οποία 

βρίσκεται η δραστηριότητα του θέµατος, για τα οποία θα επιληφθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες. 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Χριστόπουλος Μιχάλης 

2. Παγώνης Ιωάννης 

3. Τερζανίδης Χρήστος 

4. Κελεσίδου Χρηστίνα 

5. Φύκα Ελένη 

6. Ασπασίδης Γεώργιος 

7. Γάκης Βασίλειος 

8. Καζαντζίδης Παντελεήµων 

9. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη 

10. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα 

11.Ιγνατιάδης Θεόδωρος 

12. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα 

13. Αβραµίδης Γαβριήλ 

14. Μήττας Χρήστος 
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