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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 5ο 
Γνωµοδότηση για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ‘’Μονάδος ανακύκλωσης 
µεταλλικών και µη µεταλλικών προϊόντων, κατασκευής πλαστικών τελάρων, ξυλουργείου, µηχανουργείου, 

παραγωγή αντιψυκτικού υγρού και καθαριστικού τζαµιών’’ ιδιοκτησίας της ‘’∆ΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.’’ που 

βρίσκεται στα υπ’ αριθµ. αγροτεµάχια 51, 53, 54 του αγροκτήµατος Νέας Ευκαρπίας του ∆ήµου Παύλου 

Μελά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ‘’Μονάδος ανακύκλωσης µεταλλικών και 
µη µεταλλικών προϊόντων, κατασκευής πλαστικών τελάρων, ξυλουργείου, µηχανουργείου, παραγωγή 

αντιψυκτικού υγρού και καθαριστικού τζαµιών’’ ιδιοκτησίας της ‘’∆ΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.’’ που βρίσκεται στα 

υπ’ αριθµ. αγροτεµάχια 51, 53, 54 του αγροκτήµατος Νέας Ευκαρπίας του ∆ήµου Παύλου Μελά της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 
677/03-05-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το 

λόγο στην κ. Ανθ. Παπαδοπούλου, υπάλληλο του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, 
Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Παπαδοπούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Γραµµατεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 
 

Ταχ. ∆/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Fax.               : 2313 319 723 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ηµεροµηνία: 07 Ιουνίου 2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 281390 (181) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 63/31-05-2019  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 8/2019  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 677/03-05-2019                                                                              

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: - 
 

  

  
   ΠΡΟΣ : 

   Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
   ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. 
   Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 

 

 

   Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 
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253613(6211)/25-04-2019 εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών 

Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι 
πρόκειται για τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω προσθήκης επιπλέον 

δραστηριοτήτων και του αντίστοιχου µηχανολογικού εξοπλισµού. Ενηµέρωσε τα µέλη ότι η υπηρεσία 

γνωµοδοτεί θετικά µε την προϋπόθεση να τηρούνται οι προβλεπόµενοι περιβαλλοντικοί όροι καθ’ 

υπαγόρευση της αρµόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους 
κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά µέλη. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. 

Παπαδοπούλου. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Η κ.  Παυλίδου 

Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, 
κατέθεσε γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως ακολούθως: «Όταν είχε συζητηθεί την 
προηγούµενη φορά το θέµα το 2016 (ήταν µε την επωνυµία D-NET RECYCLE), είχαµε καταψηφίσει όχι 
γιατί είµαστε αντίθετοι στην ανακύκλωση, το αντίθετο, υπερθεµατίζουµε. Όµως θεωρούµε ότι η διαχείρισή 

της πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και των φορέων του και να υπηρετεί το λαϊκό συµφέρον και όχι τα 

καπιταλιστικά κέρδη. Για τη συγκεκριµένη µονάδα ειδικά είχαµε εκφράσει τις αντιρρήσεις µας εστιάζοντας 
στο ότι: α) διαχειρίζεται τεράστιες ποσότητες εύφλεκτων υλικών εντός αστικού ιστού µε ό, τι αυτό 

σηµαίνει σε κινδύνους για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Η πρόσφατη 

πυρκαγιά σε άλλη µονάδα ανακύκλωσης στη ∆υτική Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσε ότι είχαµε δίκιο για τις 
ανησυχίες µας. Β) Επίσης και στο γεγονός ότι η µονάδα θα παράγει απορρίµµατα, καύσιµο (πλαστικό) για 

τον ΤΙΤΑΝΑ Βοιωτίας (ανοίγει ο δρόµος και για τη µονάδα της Θεσ/νίκης). Αυτά εξάλλου τα επεσήµαινε 
τότε και ο ∆ήµος Παύλου Μελά στην αρνητική γνωµοδότησή του. Επιµένοντας στις σοβαρές επιφυλάξεις 
µας και επειδή ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια µονάδα µε αλλαγή επωνυµίας, επέκταση της 
δραστηριότητας και προσθήκη νέων, ίσως όχι πιο επιβαρυντικών από τις υπάρχουσες, δραστηριοτήτων και 
θεωρώντας ευχολόγιο τους όρους, αφού δεν µπορεί να γίνει ουσιαστικός έλεγχος, ψηφίζουµε ‘’ΠΑΡΩΝ’’.».  

Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, επίσης δήλωσε ‘’παρούσα’. 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 Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων 

 

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.: 253613 (6211)/25-04-2019 εισήγηση του 

Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης 
& Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 677/03-05-2019 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: 
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                                                            Γνωµοδοτεί  κατά  πλειοψηφία  

 (µειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας που δήλωσαν  
                                                                        ‘’ΠΑΡΟΝΤΕΣ’’) 

                                                            
Θετικά για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ‘’Μονάδος ανακύκλωσης µεταλλικών 

και µη µεταλλικών προϊόντων, κατασκευής πλαστικών τελάρων, ξυλουργείου, µηχανουργείου, παραγωγή 

αντιψυκτικού υγρού και καθαριστικού τζαµιών’’ ιδιοκτησίας της ‘’∆ΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.’’ που βρίσκεται στα υπ’ 

αριθµ. αγροτεµάχια 51, 53, 54 του αγροκτήµατος Νέας Ευκαρπίας του ∆ήµου Παύλου Μελά της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την εισήγηση που ακολουθεί. 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά µε την έκδοση Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της "Μονάδος ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών προϊόντων, 
κατασκευής πλαστικών τελάρων, Ξυλουργείου, Μηχανουργείου, παραγωγή Αντιψυκτικού υγρού και 
καθαριστικού τζαµιών" που βρίσκεται στα υπ’ αριθµ. Αγροτεµάχια 51, 53, 54 του αγροκτήµατος Νέας Ευκαρπίας 
της ∆.Ε. Ευκαρπίας του ∆ήµου Παύλου Μελά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   
 
Η δραστηριότητα αποτελεί Βιοµηχανία Ανακύκλωσης Μεταλλικών και µη Μεταλλικών απορριµµάτων και 
υπολειµµάτων. Είναι εφοδιασµένη µε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την ∆ΙΠΕΧΩΣ Κεντρικής 
Μακεδονίας µε Α∆Α: 728ΒΟΡ1Υ-ΜΥΨ και µε αρ. πρωτ. 3536/23-05-16 καθώς και είναι εφοδιασµένη µε Ενιαία 

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας από την ∆/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης µε Α∆Α:Ψ6ΕΣ7ΛΛ-5Ξ0. 

Η παρούσα µελέτη αφορά την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω: 

 

1. Αλλαγής Φορέα της δραστηριότητας και 
2. Προσθήκης µηχανολογικού Εξοπλισµού, µε ταυτόχρονη προσθήκη καινούριων γραµµών 

παραγωγής για την δραστηριότητα της ανακύκλωσης 
3. Προσθήκης παραγωγής αντιψυκτικού υγρού  

4. Προσθήκης παραγωγής υγρών τζαµιών 
5. Προσθήκης Μηχανουργείου 

6. Προσθήκης κατασκευής και επισκευής ξύλινων επίπλων 
 

 

    Φορέας Έργου ή ∆ραστηριότητας 
 

Επωνυµία «∆ΙΟΝ ΑΒΕΤΕ» 
Νοµ. Εκπρόσωπος ∆ιονυσόπουλος Ευγένιος  

Α.Φ.Μ. 094297270 

∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έδρα Θερµαϊκού 56, Ευκαρπία, ∆ήµος Παύλου Μελά 
  

 

     Μελετητής Α 

 

Ονοµατεπώνυµο Μελετώ ΙΚΕ (Αλέξανδρος Μαµούκαρης) 
Ειδικότητα  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Α.Μ. Μελετητή: 26934) 

 

Είναι κάτοχος: 
i. Μελετητικού Πτυχίου για την κατηγορία  27,  µε Α.Μ. 26934 

 

     Μελετητής Β. 

 

Ονοµατεπώνυµο Μελετώ ΙΚΕ (Στέφανος Τικέλλης) 
Ειδικότητα  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Μ. Μελετητή: 26140) 

 

Είναι κάτοχος: 
i. Μελετητικού Πτυχίου για την κατηγορία 27,  µε Α.Μ. 26140 

 

 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
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Η µονάδα: 

� στα υπ’ αριθµ. αγροτεµάχια 51, 53, 54 αγροτεµάχια του αγροκτήµατος Νέας Ευκαρπίας της ∆.Ε. 

Ευκαρπίας του ∆ήµου Παύλου Μελά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
� Η δραστηριότητα έχει αδειοδοτηθεί µε την επωνυµία «D-NET RECYCLE Α.Ε.», µε ΑΦΜ 099775789. 

Λόγω συγχώνευσης των δύο ανώνυµων εταιρειών «D.NET Recycling» και «∆ΙΟΝ ΑΒΕΤΕ», και 
απορρόφηση της πρώτης «D.NET Recycling», η επωνυµία που θα φέρει η δραστηριότητα θα είναι: 
«∆ΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «∆ΙΟΝ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.», όπου φέρει αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 57553004000 και ΑΦΜ 094297270. Η έδρα της εταιρείας 
είναι στην Θεσσαλονίκη στη δ/νση Θερµαϊκού 56 Ν. Ευκαρπίας. 

 

 

Χρήση γης – Χαρακτηρισµός έκτασης - Ειδικοί περιορισµοί  
 

Σύµφωνα µε την υπ. Αριθ. Πρωτ. 4977 της ∆/νσης Πολεοδοµίας, του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών του 

∆ήµου Μελά «η θέση των αγροτεµαχίων µε αρ. 51,53 και 54 του Αγροκτήµατος Ευκαρπίας βρίσκονται σε περιοχή για 

την οποία δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένες χρήσεις γης». Τα εν λόγω αγροτεµάχια εµπίπτουν σε περιοχή 

“εγκατάστασης της µεταποίησης χαµηλής και µέσης όχλησης” (Ζώνη ΑΑΒ4) όπου προβλέπονται µεταξύ άλλων 

και οι χρήσεις για “Βιοµηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής και 

µέσης όχλησης” 

 

Σύµφωνα µε τον µελετητή το γήπεδο της εγκατάστασης είναι χαρακτηρισµένο ως µη δασικό, βρίσκεται εκτός 
ζωνών ειδικής προστασίας ή άλλων προστατευόµενων περιοχών, δεν εντάσσεται σε περιοχή χαρακτηρισµένη ως 
περιοχή ιστορικού/αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στο στάδιο της εγκατάστασης η µονάδα θα πρέπει να 

προσκοµίσει και τις αντίστοιχες γνωµοδοτήσεις από τις συναρµόδιες υπηρεσίες στην αδειοδοτούσα αρχή. 

 

 Τοποθεσία 

 

Η τοποθεσία της νέας εγκατάστασης βρίσκεται στο αγρόκτηµα Νέας Ευκαρπίας της οµώνυµης ∆ηµοτικής Ενότητας 
του ∆ήµου Παύλου Μελά. Το οικόπεδο αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ∆ΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και απαρτίζεται από τα 

υπ’ αριθµ. Αγροτεµάχια 51, 53, 54 µε έκταση τα 51.347,07 m
2
. 

 

 

Κατάταξη της δραστηριότητας 
 

Η δραστηριότητα βάσει του ΦΕΚ 2471 Β /10-8-2016, που αφορά την «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 

υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει» κατατάσσεται : 
4
η
 Οµάδα έργων-Συστήµατα Περιβαλλοντικών Υποδοµών, α/α 7α «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών µη 

επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόµενων στους α/α 8, 9»   

9
η
 Οµάδα Βιοµηχανικές ∆ραστηριότητες και Συναφείς εγκαταστάσεις, α/α 100 Παραγωγή σαπουνιών και 

απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης, αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού 

9
η
 Οµάδα Βιοµηχανικές ∆ραστηριότητες και Συναφείς εγκαταστάσεις, α/α 109, Παραγωγή άλλων χηµικών 

Προϊόντων ή ουσιών µ.α.κ χωρίς χηµική µετατροπή 

9
η
 Οµάδα Βιοµηχανικές ∆ραστηριότητες και Συναφείς εγκαταστάσεις, α/α 112, Κατασκευή Πλαστικών 

Προϊόντων 

9
η
 Οµάδα Βιοµηχανικές ∆ραστηριότητες και Συναφείς εγκαταστάσεις, α/α 162 Κατασκευή µεταλλικών 

σκελετών και µερών µεταλλικών σκελετών 

9
η
 Οµάδα Βιοµηχανικές ∆ραστηριότητες και Συναφείς εγκαταστάσεις, α/α 172, Γενικές µηχανολογικές 

εργασίες µ.α.κ. 

9
η
 Οµάδα Βιοµηχανικές ∆ραστηριότητες και Συναφείς εγκαταστάσεις, α/α 212, Κατασκευή και βαφή: 

Καρεκλών και καθισµάτων, Άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα, Άλλων επίπλων κουζίνας, Άλλων 

επίπλων 

9
η
 Οµάδα Βιοµηχανικές ∆ραστηριότητες και Συναφείς εγκαταστάσεις, α/α 224 «Εγκαταστάσεις για εργασία 

R12 σε µεταλλικά και µη µεταλλικά απόβλητα. Συµπεριλαµβάνεται η κατεργασία σε εγκαταστάσεις 
τεµαχισµού αποβλήτων µετάλλων. 
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α/α 
Είδος 
∆ραστηριότητας 

Υποκατηγορί
α Α1 

Υποκατηγορί
α Α2 

Κατηγορία 

Β 
Παρατηρήσεις 

7α 

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
στερεών µη επικινδύνων 
αποβλήτων (εργασίες R12, 
R13, D13, D15), πλην των 
αναφερόµενων στους α/α 8, 9 

 Q ≥  75 t/ηµ 20 t/ηµ < Q <75 
t/ηµ 

 

Q: ηµερήσια ποσότητα εισερχοµένω
αποβλήτων  
 

 

Οµάδα 9
η
 –Βιοµηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις 

100 

Παραγωγή σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, προϊόντων 
καθαρισµού και στίλβωσης, 
αρωµάτων και 
παρασκευασµάτων 
καλλωπισµού 

 
Παραγωγή µε χηµική 

µετατροπή 

Οι 
δραστηριότητες 

που δεν 
υπάγονται στην 
υποκατηγορία 

Α2 

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά 
εργαστήρια 

109 
Παραγωγή άλλων χηµικών 
Προϊόντων ή ουσιών µ.α.κ 
χωρίς χηµική µετατροπή 

  Το σύνολο  

112 Κατασκευή Πλαστικών 
Προϊόντων  > 2000 Kw ≤2000 Kw Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά 

εργαστήρια 

162 
Κατασκευή µεταλλικών 
σκελετών και µερών 
µεταλλικών σκελετών 

  Το σύνολο Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά 
εργαστήρια 

172 Γενικές µηχανολογικές 
εργασίες µ.α.κ.   Το σύνολο Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά 

εργαστήρια 

212 

Κατασκευή και βαφή: 
Καρεκλών και καθισµάτων 
Άλλων επίπλων για γραφεία 
και καταστήµατα 
Άλλων επίπλων κουζίνας 
Άλλων επίπλων 
 

 

Επικάλυψη ξύλινων 
επιφανειών εφόσον 

εµπίπτει στο 
Παράρτηµα ΙΙΑ της 
Κ.Υ.Α. 11641/02 

Το σύνολο 

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά 
Εργαστήρια. ∆εν περιλαµβάνονται 
διεργασίες επιφανειακής κατεργασίας
µεταλλικών 
 επιφανειών και χηµικής κατεργασίας
ξύλου (περιλαµβάνονται στα είδη µε α
171 και 63 αντίστοιχα.) 

224 

Εγκαταστάσεις για εργασία 
R12 σε µεταλλικά και µη 
µεταλλικά απόβλητα. 
Συµπεριλαµβάνεται η 
κατεργασία σε εγκαταστάσεις 
τεµαχισµού αποβλήτων 
µετάλλων, αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) µετά από 
επεξεργασία 
απορρυπασµένων οχηµάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωής 
του (ΟΚΤΖ) 

 Q>15000 t/έτος Q≤15000 t/έτος 

Q:  ετήσια ποσότητα εισερχοµένων αποβλήτω
 
α) Εφόσον στην εγκατάσταση πραγµατοποιείτα
αποκλειστικά αποθήκευση µεταλλικών και µη 
µεταλλικών αποβλήτων ή οχηµάτων τέλους κύκ
ζωής (ΟΤΚΖ), η δραστηριότητα κατατάσσεται στ
α/α 
9 της  Οµάδας 12. 
β)    Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που 
κατατάσσονται αυτοτελώς, συµπεριλαµβανοµένω
των αναφεροµένων στους α/α 3, 7 , 9 , 10 
13, 16 της Οµάδας 4 και 225α και 225β της Οµά
9. 
γ)    Επεξεργασία ΑΗΗΕ: όπως ορίζεται στο άρ
παρ. 3 της ΚΥΑ η.π. 23615/651/Ε.103/2014  (Φ
1184Β) 
δ)   Οχήµατα: τόσο τα οχήµατα που εντάσσοντ
πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81Α
και τα λοιπά οχήµατα, όπως ορίζονται στο 
Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ 
29949/1841/2009 (ΦΕΚ 2112Β) 

 
Άρα λαµβάνοντας την παραπάνω κατηγοριοποίηση της δραστηριότητας, κατατάσσεται στη πρώτη κατηγορία (Α) 

και την δεύτερη υποκατηγορία, δηλαδή Α2. 
Η µοριοδότηση µε βάσει του ΦΕΚ 2471 Β /10-8-2016 είναι: 
Α/A κριτήρια Μόρια 

11.6 Εντός Εγκεκριµένου ρυθµιστικού, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ ή λοιπών σχεδίων 

καθορισµού χρήσεων γης κλπ όπου προβλέπεται η χρήση 

20 

22.8 Καµία από τις πιο πάνω περιπτώσεις 10 

33.5 Σε απόσταση > 500m από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή από οικισµό προ 

του ‘23 

10 

Σύνολο 40 

 

Η δραστηριότητα επίσης βάσει της υπ’ αριθµ. Οικ. 3137/191/Φ.15 «αντιστοίχιση των κατηγοριών των 
βιοµηχανιών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε 
τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα» (ΦΕΚ 1048/Β/2012), ανήκει στη µέση 

όχληση. 
 

 
α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας Κωδικός Υψηλή Όχληση Μέση Όχληση Χαµηλή Όχληση 

96 
Παραγωγή σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, προϊόντων 
καθαρισµού και στίλβωσης 

20.41  >250kw ≤250kw 

101 
Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων 

20.59  >150kw ≤150kw 
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π.δ.κ.α. 

111 Παραγωγή άλλων πλαστικών προϊόντων  22.29  > 250 Kw ≤250 Kw 

169 Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και 
µερών µεταλλικών σκελετών 25.11  >250kw ≤250kw 

182 Μεταλλοτεχνία 35.62  >500kw ≤500kw 

243 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και 
καταστήµατα 31.01  >250kw ≤250kw 

244 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 31.02  >250kw ≤250kw 

246 Κατασκευή άλλων επίπλων 31.09  >250kw ≤250kw 

272α 

Αποθήκευση, διαλογή και µηχανική 
επεξεργασία και ανακύκλωση άχρηστων 
υλικών σε υπαίθριους ή στεγασµένους 
χώρους µε ή χωρίς παραγωγή 
απορριµµατογενούς ανακτώµενου 
στερεού καυσίµου (SRF ή RDF) 

  ≥50 t.ηµ. <50 t.ηµ. 

 *οι µονάδες αναφέρονται σε εγκατεστηµένη ισχύ.  

 
Η επεξεργασία των κωδικών αποβλήτων, αντιστοιχούν σε κωδικούς του πλαστικού και λαµβάνει χώρα στον 

εσωτερικό χώρο του εργοστασίου. Οι κωδικοί είναι: 

Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή 

15 01 02 Πλαστική Συσκευασία 

16 01 19 Πλαστικά 

17 02 03 Πλαστικά 

20 01 39 Πλαστικά 

 

Μετά από την επεξεργασία των παραπάνω Κωδικών τα παραγόµενα απόβλητα περιγράφονται µε τους κωδικούς: 

Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή 

19 12 01 Χαρτί και Χαρτόνι 

19 12 02 Σιδηρούχα Μέταλλα 

19 12 03 Μη σιδηρούχα Μέταλλα 

19 12 04 Πλαστικά και Καουτσούκ  

 

Η αποθήκευση των παραπάνω κωδικών γίνεται εντός της κτηριακής εγκατάστασης. Συγκεκριµένα τα µέσα 

αποθήκευσης ανά κωδικό είναι: 

Κωδικός ΕΚΑ Μέσο Αποθήκευσης Χώρος 

19 12 01 ∆εµατοποιηµένα Εντός 
19 12 02 Αποθήκευση σε δοχεία Εντός 
19 12 03 Αποθήκευση σε δοχεία Εντός 
19 12 04 Αποθήκευση σε σάκους  Εντός 

 

 

Οι εκτιµώµενες ποσότητες που θα αποθηκεύει η µονάδα σε ετήσια βάση είναι: 

ΟΜΑ∆Α ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ Εκτιµώµενες Ποσότητες 
(tn/y) 

Ανακυκλώσιµα υλικά (απόβλητα χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού, µετάλλων 
σιδηρούχων και µη, ξυλώδη και υφάσµατα κ.α.) 

15.000 

ΑΔΑ: 627Ε7ΛΛ-Ζ07



http://www.pkm.gov.gr 7 

Λοιπά δηµοτικά απόβλητα 100 

Απόβλητα µετάλλων 70 

 

Οι κωδικοί που διαχειρίζεται η δραστηριότητα µε την διαδικασία της αποθήκευσης και βάση την εγκεκριµένη 

Α.Ε.Π.Ο. είναι: 

ΕΚΑ Περιγραφή Αποβλήτων Χαρακτηρισµός Ενδεικτικοί αποδέκτες 
02 01 04 Απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της 

συσκευασίας) 
Μη επικίνδυνα ΤΙΤΑΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

03 01 01 Απόβλητα φλοιών και φελλών Μη επικίνδυνα TRIAS ECO AEBE 

03 01 05 Πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα 

τεµάχια κατάλοιπα ξυλείας, 
µοριοσανίδες και καπλαµάδες εκτός 
εκείνων που συµπεριλαµβάνονται στο 

σηµείο 03 01 04 

Μη επικίνδυνα TRIAS ECO AEBE 

03 03 08 Απόβλητα από την επιλογή χάρτου 

και χαρτονιών που προορίζονται για 

ανακύκλωση 

Μη επικίνδυνα ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. 

07 02 13 Απόβλητα πλαστικά Μη επικίνδυνα ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. 

12 01 05 Αποξέσµατα και προϊόντα τόρνευσης 
πλαστικών 

Μη επικίνδυνα ΤΙΤΑΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι Μη επικίνδυνα Κ∆ΑΥ – ΑΝΑΕΜΠΟ ΑΕ 

15 01 02  Πλαστική συσκευασία Μη επικίνδυνα Κ∆ΑΥ – ΑΝΑΕΜΠΟ ΑΕ 

15 01 03 Ξύλινη συσκευασία Μη επικίνδυνα Κ∆ΑΥ – ΑΝΑΕΜΠΟ ΑΕ 

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία Μη επικίνδυνα Κ∆ΑΥ – ΑΝΑΕΜΠΟ ΑΕ 

15 01 05 Συνθετική συσκευασία Μη επικίνδυνα Κ∆ΑΥ – ΑΝΑΕΜΠΟ ΑΕ 

15 01 06 Μεικτή συσκευασία Μη επικίνδυνα Κ∆ΑΥ – ΑΝΑΕΜΠΟ ΑΕ 

16 01 17 Σιδηρούχα µέταλλα Μη επικίνδυνα ΤΙΤΑΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

16 01 18 Μη σιδηρούχα µέταλλα Μη επικίνδυνα ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. 

16 01 19 Πλαστικά Μη επικίνδυνα ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. 

17 02 03 Πλαστικό Μη επικίνδυνα ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. 

19 12 01    Χαρτί και χαρτόνι Μη επικίνδυνα ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. 

19 12 02 Σιδηρούχα µέταλλα Μη επικίνδυνα ΧΑΡ∆ΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & 

ΥΙΟΙ ΟΕ 

19 12 03 Μη σιδηρούχα µέταλλα Μη επικίνδυνα ΧΑΡ∆ΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & 

ΥΙΟΙ ΟΕ 

19 12 04 Πλαστικά και καουτσούκ Μη επικίνδυνα ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. 

20 01 01 Χαρτιά και χαρτόνια Μη επικίνδυνα TRIAS ECO AEBE 

20 01 39 Πλαστικό Μη επικίνδυνα ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. 

20 01 40 Μέταλλα Μη επικίνδυνα ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. 

20 02 02 Χώµατα και πέτρες Μη επικίνδυνα ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. 

20 03 03 Υπολείµµατα από τον καθαρισµό 

δρόµων 

Μη επικίνδυνα ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. 

20 03 07 Ογκώδη απόβλητα Μη επικίνδυνα TRIAS ECO AEBE 

 

Εκποµπές κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας 

Αέρια Απόβλητα: 

Από την λειτουργία της εγκατάστασης και τον υπάρχοντα Η/Μ εξοπλισµό δεν προκύπτει αέρια ρύπανση εκτός 
εκείνων που παράγονται κατά τη λειτουργία του καυστήρα των pellets όπου λειτουργεί µε σύστηµα κυκλώνα για 

τον καθαρισµό των απαερίων που είναι συνδεδεµένος στην έξοδο του καυστήρα. 

Στερεά απόβλητα: 

Τα στερεά απόβλητα της δραστηριότητας αποτελούνται αποκλειστικά από στερεά απόβλητα µη επικίνδυνης 
φύσεων, που παράγονται από τον αρχικό καθαρισµό της πρώτης ύλης πριν οδηγηθούν στον σπαστήρα. Είναι κυρίως 
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απόβλητα χαρτιού και ετικετών όπου διαχωρίζονται από το πλαστικό. Ατά κρατούνται µε την βοήθεια των 

αναδευτήρων και συλλέγονται στην έξοδο των δεξαµενών. Επίσης παράγεται και ποσότητα στάχτης από τον 

καυστήρα. 

Υγρά απόβλητα: 

Στα υγρά απόβλητα συγκαταλέγονται αυτά των λυµάτων του προσωπικού και τα υγρά πλύσεων του χώρου που 

οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής. 

Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας όπου αντιστοιχούν στον κωδικό ΕΚΑ 16 05 07* και συλλέγονται 
σε κατάλληλη δεξαµενή και παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης. 

Εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Με την παρούσα τροποποίηση δεν επέρχεται καµία ουσιαστική µεταβολή των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
σχέση µε αυτές που είχαν εξεταστεί και αξιολογηθεί στην τελευταία αδειοδότηση. 

Με την προσθήκη των επιπλέον δραστηριοτήτων δεν πρόκειται να επέλθει αλλαγή στην όχληση. Οι δραστηριότητες 
θα πραγµατοποιούνται σε στεγασµένους χώρους, ανεξάρτητους µεταξύ τους και το δάπεδο θα είναι αδιαπέρατο 

βιοµηχανικού τύπου. Από την παραγωγική διαδικασία του µηχανουργείου και του ξυλουργείου δεν θα προκύπτουν 

υγρά απόβλητα και θα υπάρχουν κατάλληλες απορροφήσεις ώστε να µην υπάρχουν περίσσιες ποσότητες από 

σωµατίδια σκόνης στον αέρα. Υγρά θα χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του υγρού των τζαµιών και του 

αντιψυκτικού, τα οποία όµως θα βρίσκονται σε κατάλληλες συσκευασίες και σε περίπτωση τυχόν διαρροής, δεν θα 

έρχονται σε επαφή µε το φυσικό έδαφος, λόγω του αδιαπέρατου δαπέδου.  

Για τα απόβλητα που θα παρουσιάζονται από τις παραγωγικές διαδικασίες θα συλλέγονται και θα προωθούνται σε 
κατάλληλες αδειοδοτηµένες εταιρείες για την περαιτέρω διαχείρισή τους. Οι κωδικοί αποβλήτων που αντιστοιχούν 

από τις παραγωγικές διαδικασίες αλλά και γενικά από τη λειτουργία της δραστηριότητας είναι: 

Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή 

03 01 05 Πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας, µοριοσανίδες  
και καπλαµάδες εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 03 01 04 

12 01 01 Προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης σιδηρούχων µετάλλων 

12 01 02 Σκόνη και σωµατίδια σιδηρούχων µετάλλων 

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 
15 01 02 Πλαστική συσκευασία 

15 02 02* Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαµβανοµένων των φίλτρων ελαίων  

που δεν προδιαγράφονται αλλιώς), υφάσµατα σκουπίσµατος,  
προστατευτικός ρουχισµός που έχει µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

15 02 03 Απορροφητικά υλικά, υλικό φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και  
προστατευτικός ρουχισµός άλλως από τον αναφερόµενο στο σηµείο 15 02 02* 

16 05 07* Απορριπτόµενα ανόργανα χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες  
ουσίες ή που τις περιέχουν 

20 03 01 Ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα 

  

Μέτρα Αντιµετώπισης των ενδεχόµενων Επιπτώσεων 

Με την προσθήκη των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων όπως έχει προαναφερθεί δεν θα προκληθεί περαιτέρω 

όχληση. Θα τηρούνται οι όροι και οι περιορισµοί που ισχύουν στην τελευταία Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της 
δραστηριότητας και συγκεκριµένα της υπ’ αριθ. πρωτ. 3536/23-05-16 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

από την ∆ΙΠΕΧΩΣ Κεντρικής Μακεδονίας µε Α∆Α: 728ΒΟΡ1Υ-ΜΥΨ και µεταγενέστερα της νέας απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

Όσον αφορά τις νέες δραστηριότητες, για αυτές του µηχανουργείου και του ξυλουργείου θα χρησιµοποιηθούν 

κατάλληλες απορροφήσεις ώστε να µειωθούν οι εκποµπές σκόνης στο αέρα αλλά και οι περίσσιες ποσότητες από 

σωµατίδια κατά την κοπή.  

Για τις εργασίες της παρασκευής υγρού τζαµιών και αντιψυκτικών οι χηµικές ουσίες που θα χρησιµοποιούνται θα 
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εισέρχονται σε παλέτες µέσα στα δοχεία µεταφοράς τους και θα τοποθετούνται σε συγκεκριµένες λεκάνες για την 
αποφυγή διαρροής και διασποράς υγρών στο χώρο. Η λεκάνη θα αποτελείται από αδιαπέρατο βιοµηχανικού τύπου 

δάπεδο και τοιχίο περίπου ενός µέτρου (1m). Σε περίπτωση διαρροής θα γίνεται άµεση χρήση απορροφητικών 

υλικών και θα αποµακρύνονται και παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες δραστηριότητες.  

Η δραστηριότητα µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αδειών θα καταχωρήσει τις δραστηριότητες στην 

πλατφόρµα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, ώστε και να γίνεται η κατάθεση της ετήσιας έκθεσης 
παραγωγού αποβλήτων. 

Επιπρόσθετα, ο φορέας της δραστηριότητας θα προβεί και στην τροποποίηση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας 
ώστε να συµπεριληφθούν και οι νέες δραστηριότητες καθώς και να τοποθετηθούν τα απαιτούµενα µέτρα 

πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  
 

Η αρµόδια υπηρεσία της Μ.Ε.Θ. δεν έχει αντίρρηση για την έκδοση της Α.ΕΠΟ του θέµατος µε την υποχρέωση να 

τηρούνται οι προβλεπόµενοι περιβαλλοντικοί όροι καθ΄ υπαγόρευση της αρµόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης.  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται θετικά επί της υποβληθείσας ΜΠΕ. 
 

Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέµατος ∆ΕΝ εκφράστηκαν στην υπηρεσία 

εγγράφως αντιρρήσεις ενδιαφερόµενων πολιτών ή άλλων φορέων. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την 

κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίστηκε η 23.11.18. 
 

 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. Κούης Κωνσταντίνος 
2. Παγώνης Ιωάννης 
3. Τερζανίδης Χρήστος 
4. Κελεσίδου Χρηστίνα 

5. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη 

6. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα 

7. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
8. Αβραµίδης Γαβριήλ 

9. Μήττας Χρήστος 
 

 

Χ 
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