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ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 11ο 
Γνωµοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της βιοµηχανίας 
επεξεργασίας χάρτου, παραγωγής καθαριστικών και απολυµαντικών προϊόντων, µε την επωνυµία ‘’GLASS 

CLEANING ΑΕΒΕ’’, υφιστάµενη µονάδα επεξεργασίας χάρτου και απορρυπαντικών και απολυµαντικών 

προϊόντων, στα αγροτεµάχια 854, 855, 1386, 1387, ∆.Κ. Κάτω Σχολάρι, ∆.Ε. Μίκρας, ∆ήµος Θέρµης, Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. 

 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 11
ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της βιοµηχανίας επεξεργασίας 
χάρτου, παραγωγής καθαριστικών και απολυµαντικών προϊόντων, µε την επωνυµία ‘’GLASS CLEANING 

ΑΕΒΕ’’, υφιστάµενη µονάδα επεξεργασίας χάρτου και απορρυπαντικών και απολυµαντικών προϊόντων, 

στα αγροτεµάχια 854, 855, 1386, 1387, ∆.Κ. Κάτω Σχολάρι, ∆.Ε. Μίκρας, ∆ήµος Θέρµης, Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 947/03-07-2019 διαβιβαστικό 

έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Κ. Χονδροµατίδου, 

υπάλληλο του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων 

της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. 

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: 31 Ιουλίου 2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 426378 (256) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 98/24-07-2019  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 11/2019  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 947/03-07-2019                                                                                                                                

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 1812013421 

 

  

  
   ΠΡΟΣ : 

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

 

 

   Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 
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Χονδροµατίδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 393027(9247)/24-06-2019 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 λήξης της ισχύουσας Ε.Π.Ο. το έτος 2020 και λόγω προσθήκης της 
δραστηριότητας της τυποποίησης και συσκευασίας αιθυλικής αλκοόλης. 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, τακτικό µέλος, και κ. Μιχάλη Τζόλλα, Πρόεδρο της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Χονδροµατίδου. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να 

τοποθετηθούν. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Ο κ. 

Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό, σχολιάζοντας ότι ουσιαστικά δεν 

ελέγχεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που τίθενται στην εισήγηση. Η κ. Χαραλαµπίδου 

∆έσποινα, τακτικό µέλος, και ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, επίσης δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν 

λευκό. 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 

1.  ∆ήµος Θέρµης – ∆/νση Περιβάλλοντος 
& Πρασίνου 

07-05-2019 Π.Κ.Μ. – Τµήµα 

Συλλογικών Οργάνων  

 

 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.: 393027 (9247)/24-06-2019 

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. 
947/03-07-2019 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. Ιγνατιάδη Θεόδωρου, κ. Γάκη Βασιλείου και κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας που  

                                                                          ψήφισαν λευκό) 

                                                            
Θετικά για την ανανέωση – τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της βιοµηχανίας 
επεξεργασίας χάρτου, παραγωγής καθαριστικών και απολυµαντικών προϊόντων, µε την επωνυµία ‘’GLASS 

CLEANING ΑΕΒΕ’’, υφιστάµενη µονάδα επεξεργασίας χάρτου και απορρυπαντικών και απολυµαντικών 
προϊόντων, στα αγροτεµάχια 854, 855, 1386, 1387, ∆.Κ. Κάτω Σχολάρι, ∆.Ε. Μίκρας, ∆ήµος Θέρµης, Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ., σύµφωνα µε την εισήγηση που ακολουθεί. 
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Περιγραφή της δραστηριότητας 
Για την µονάδα του θέµατος έχουν εκδοθεί : 

� Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε αριθµ. πρωτ. 15/9565/07.07.10 από το 

Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, µε την επωνυµία «GLASS

CLEANING ΑΕBE», Μονάδα επεξεργασίας χάρτου και απορρυπαντικών και απολυµαντικών 

προϊόντων. 
� Ενιαία Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας µε αρ. πρωτ. 15/Φ.14.2.9744/12/12939/14.07.08 και 

Άδεια εγκατάστασης µε αρ. πρωτ. Φ.14.2.9744/270294(7276)/17.07.15, από το Τµήµα Χορήγησης 
Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων, της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος ΜΕΘ, µε την επωνυµία «GLASS CLEANING ΑΕBE», Μονάδα επεξεργασίας χάρτου 

και απορρυπαντικών και απολυµαντικών προϊόντων. 
� Οικοδοµικές άδειες µε αρ. 354/23.02.05, 1316/23.07.99, 988/10.06.92 από το Τµήµα Χορήγησης 

Αδειών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, µε την 

επωνυµία «GLASS CLEANING ΑΕBE», Μονάδα επεξεργασίας χάρτου και απορρυπαντικών και 
απολυµαντικών προϊόντων. 

� Βεβαίωση, µε Α/Α ∆ήλωσης 2422467 ένταξης Νόµου 4178/2013, από τη Γενική Γραµµατεία 

Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής. 

� Βεβαίωση χρήσης Γης µε αρ. πρωτ. 23897/13.07.18 από το Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών και 
Σχεδίου Πόλης, της ∆/νσης Πολεοδοµίας, του ∆ήµου Θέρµης 

 

 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται και κατατίθεται για την Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων, της υφιστάµενης δραστηριότητας Βιοµηχανίας επεξεργασίας χάρτου, παραγωγής 
καθαριστικών και απολυµαντικών προϊόντων. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων της µονάδας λήγει το έτος 
2020. Η παρούσα µελέτη εστιάζει στη διερεύνηση και τον προσδιορισµό των επιπτώσεων, επί του 

περιβάλλοντος από την λειτουργία του έργου και κατατίθεται λόγω της προσθήκης της δραστηριότητας της 
τυποποίησης και συσκευασίας αιθυλικής αλκοόλης. Οι βασικές γραµµές παραγωγής της δραστηριότητας 
είναι: υγρά απορρυπαντικά, χαρτικά και είδη καθαριότητας ενώ µετά την επέκταση πρόκειται να παράγει 
και υγρά απολυµαντικά τα οποία θα προκύπτουν µε απλή ανάµειξη καθώς επίσης και συσκευασία – 

τυποποίηση αιθυλικής αλκοόλης. Η παραγωγή υγρών απορρυπαντικών και απολυµαντικών είναι µορφή 

διάλυσης (αραίωση-συµπύκνωση) πρώτων υλών σε απιονισµένο ή αποσκληρηµένο νερό, υπό ανάδευση. Η 

τυποποίηση των παραγόµενων ετοίµων προϊόντων σε δοχεία διαφόρων διαστάσεων γίνεται σε 
ηµιαυτοµατοποιηµένη γραµµή παραγωγής 

Τα παραγόµενα προϊόντα από τη δραστηριότητα της εγκατάστασης είναι τα εξής: 

      Υγρά απορρυπαντικά       :      1.054,00 tn/έτος 

 Είδη καθαρισµού, χάρτινα τραπεζοµάντιλα  :     40,00 tn/έτος 

 Χαρτί υγείας – κουζίνας     :      1.200,00 tn/έτος 

 Χαρτοπετσέτες       :     600,00 tn/έτος 

 Είδη καθαρισµού (σφουγγαρίστρες κτλ)   :      150.000,00 τεµ./έτος 

Μετά την εισαγωγή της δραστηριότητας παραγωγής απολυµαντικών προϊόντων καθώς επίσης και 
συσκευασία-τυποποίηση οινοπνεύµατος, η συνολική ποσότητα απολυµαντικών προϊόντων που θα παράγεται 
κατά την διάρκεια του έτους υπολογίζεται περίπου στους 30 tn/έτος, ενώ για την συσκευασία και τυποποίηση 

οινοπνεύµατος υπολογίζεται περίπου στους 20 tn/έτος.            Ποσότητες εισροών και εκροών. 
 

 Ποσότητα Επεξήγηση  

Εισροές 

Νερό για ύδρευση  

 

1.200m
3
 ανά έτος ή κατά µέσο όρο 

1.200/250ηµέρες/έτος=4,8m
3
/ηµέρα 

Οι ανάγκες είναι κυρίως αυτές του προσωπικού 
αλλά και για την παραγωγική διαδικασία 

Νερό για πυρασφάλεια Ο συνολικός όγκος των δεξαµενών 
πυροπροστασίας είναι 120 m

3 
Στους χώρους υπάρχουν δύο αντλιοστάσια, εκ των 
οποίων το ένα είναι εγκατεστηµένο στο βορινό 
τµήµα του αγροτεµαχίου 1316 και εξυπηρετεί το 
κτίριο Α και το κτίριο Β, ενώ το δεύτερο είναι 
εγκατεστηµένο στο κτίριο Γ και συγκεκριµένα στην 
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στάθµη -4,80 m και καλύπτει το σύνολο των κτιρίων 
Γ. 

Ενέργεια 

 

0,50 x 421,57 KW x 8 h/d x 250 d/έτος = 
421.570 kWh/έτος 

 

Η συνολική µηχανολογική ισχύς είναι 392,57 KW και 
29,00 KW. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί καύση 
βιοµάζας (pellet) για τις ανάγκες θέρµανσης των 
γραφείων 

Εκροές 

Υγρών αποβλήτων 50 άτοµα * 30 litr/day = 1500 litr/day = 1,5 
m

3
/ ηµέρα 

Λύµατα από το προσωπικό καθώς επίσης και την 
παραγωγική διαδικασία. Τα λύµατα του προσωπικού 
οδηγούνται σε συγκρότηµα σηπτικής-
απορροφητικής δεξαµενής.  

Στερεών αποβλήτων  Αφορούν κυρίως υλικά συσκευασίας (χαρτί, νάιλον, 
πλαστικά). Τα παραγόµενα στερεά απόβλητα 
παραλαµβάνονται από αδειοδοτηµένες εταιρείες για 
εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης (R 13). 

Αερίων ρύπων - αερίων 
θερµοκηπίου 

Κατά την παραγωγική διαδικασία δεν 
παράγονται αέρια απόβλητα 

Για τις ανάγκες θέρµανσης υπάρχουν λέβητες από 
όπου εξέρχονται καυσαέρια. Το καύσιµο που 
χρησιµοποιείται για την λειτουρ-γία των λεβήτων 
είναι η  βιοµάζα (pellet). 

Θορύβου - δονήσεων Ο θόρυβος γενικά είναι χαµηλός στους 
χώρους παραγωγής εκτός από τους χώρους 
των αερο-συµπιεστών οι οποίοι βρίσκονται 
σε ειδικό χώρο. 

 

Η στάθµη δεν αναµένεται να ξεπεράσει τα 55 dB(A), 
µικρότερο από το επίπεδο θορύβου που 
προβλέπεται από το Π. ∆/γµα 1180/81 για τις 
περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο και 
φυσικά µικρότερος του θορύβου 65 dB(A) για τις 
περιοχές όπου επικρατεί το βιοµηχανικό στοιχείο 

 

 

Νερού  Οι ανάγκες υδροδότησης αφορούν κυρίως τις ανάγκες του προσωπικού καθώς επίσης και της 
παραγωγικής διαδικασίας. Υπολογίζεται ότι η ηµερήσια ποσότητα νερού που απαιτείται για τις ανάγκες του 

προσωπικού είναι 2.200 litr/day ή 2,20 m
3
/day. 

Ενέργεια Η συνολική µηχανολογική ισχύς όπως προαναφέρθηκε είναι 392,57 KW (κινητήρια) και 29,00 KW 

(θερµική). Η συνολική κατανάλωση ενέργειας εκτιµάται σε: 0,50 x 421,57 KW x 8 h/d x 250 d/έτος = 421.570 

kWh/έτος 

Πρώτες Ύλες 

1. Σύνολο ουσιών (πρώτων υλών) που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. 

 

α/α Ονοµασία Χηµικού 
Τοξικού στερεού – υγρού ή νερού ΤΕΜ. Χωρητικότητα 

Μονάδας (m
3
) 

Χωρητικότητα 
Σύνολο (m

3
) Επικινδυνότητα 

1 ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ 2 1,00 2,00  

2 ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ 1 5,00 5,00  

3 ΝΕΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ 1 10,00 10,00  

4 ΝΕΡΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 1 10,00 10,00  

5 ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟ∆Α ΥΓΡΗ(50%) 2 1,00 2,00  

6 ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 10 1,00 10,00 Περιβάλ.-Οξεία τοξ.Κατ.1   
(Η 400) 

7 ΑΛΚΥΛΟ ΒΕΝΖΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΟΞΥ 2 1,00 2,00  

8 ΒΟΥΤΥΛΟΓΛΥΚΟΛΗ 4 0,2 0,80  

9 ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 4 0,03 0,12  

10 ΑΙΘΥΛΕΝΟ∆ΙΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΟΞΙΚΟ 
ΤΕΤΡΑΝΑΤΡΙΟ (ΥΓΡΟ 40%) 2 1,00 2,00  

11 Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 6 0,03 0,18  

12 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΙΘΟΞΥΛΙΩΜΕΝΗΣ 
ΛΙΡΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 3 1,00 3,00  

13 ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 10 0,17 1,70  

14 ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 2 0,17 0,35  
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15 α-ΟΛΕΦΙΝΟ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 2 1,00 2,00  

16 ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΕΣ ΑΛΑΣ ΑΜΜΩΝΙΟΥ 2 0,20 0,40 
Περιβάλ.-Οξεία τοξ. Κατ.1 
Περιβάλ.-Χρόνια  τοξ. 
Κατ.1 (Η 400)-(410) 

17 ΤΡΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ 85% 1 0,20 0,20  

18 ΑΙΘΟΞΥΛΙΩΜΕΝΗ ΛΙΠΑΡΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 1 0,20 0,20  

19 ΠΡΟΠΟΞΥΛΙΩΜΕΝΗ ΛΙΠΑΡΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 1 0,20 0,20  

20 ΑΛΚΥΛΟ ΑΜΙΝΟΞΕΙ∆ΙΟ 2 0,20 0,40 
Περιβάλ.-Οξεία τοξ. Κατ.1 
Περιβάλ.-Χρόνια τοξ. Κατ.2 
(Η 400) - (411) 

21 ∆ΙΑΙΘΥΝΕΝΑΜΙ∆ΙΟ ΛΙΠΑΡΟΥ ΟΞΕΩΣ 2 0,15 0,30  

22 ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 2 0,20 0,40  

23 ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟ∆Α 6 0,025 0,15  

24 ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ 20 0,025 0,50  

25 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 40 0,025 1,00  

26 ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 40 0,025 1,00  

27 ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ 40 0,025 1,00  

28 ΦΩΣΦΟΝΙΚΟ ΑΛΑΣ 3 0,25 0,75  

29 Κ-COCOATE 2 0,15 0,30  

30 ΑΛΚΥΛΟΓΛΟΥΚΟΝΙΚΟ ΑΛΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 2 0,20 0,40  

31 ΣΟΥΛΦΑΜΙ∆ΙΚΟ ΟΞΥ 40 0,025 1,00  

32 ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ 1 0,20 0,20  

33 ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 20 0,025 0,50  

34 ΑΛΚΥΛΟΕΣΤΕΡΑΣ 
ΤΡΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ 3 0,20 0,60  

35 ΜΕΘΟΞΥ ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ 2 0,20 0,40  

36 ΠΕΡΥΝΤΡΟΛ 35% 2 0,065 0,50  

37 ΥΠΕΡΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 20 0,025 0,50  

38 ΑΙΘΥΛΕΝΟ∆ΙΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΟΞΙΚΟ 
ΤΕΤΡΑΝΑΤΡΙΟ (ΣΚΟΝΗ) 40 0,025 1,00  

39 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 30 0,02 0,60  

ΣΥΝΟΛΟ 63,28  

 

2. Μη επικίνδυνα υγρά (αποθηκευµένα σε δεξαµενές, βαρέλια, δοχεία) 

 

α/α Ονοµασία Ουσίας Τεµάχια 
Αποθήκευσης 

Χωρητικότητα ανά τεµάχιο 
(tn) 

Συνολική Χωρητικότητα 
(tn) 

1 ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ 1 5,00 5,00 

2 ΝΕΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ 1 10,00 10,00 

3 ΝΕΡΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 1 10,00 10,00 

4 ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 2 0,20 0,40 

5 ΦΩΣΦΟΝΙΚΟ ΑΛΑΣ 3 0,25 0,75 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ( tn
 
) 26,15 

 

3. Πρώτες ύλες  
 

α/α Ονοµασία Ά Ύλης Συνολική Ποσότητα 

1 ΧΑΡΤΙ 1.700 tn 

2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.300 τεµ. 

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 446.000 τεµ. 
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Στον φάκελο Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας περιλαµβάνεται πίνακας µε τις επικίνδυνες υγρές πρώτες ύλες. 
 

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 30/039/000/7847/2018 Έγγραφο της Γενικής Χηµικής Υπηρεσίας Κεντρικής 
Μακεδονίας οι επικίνδυνες ουσίες - µίγµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για κοινοποίηση ή Μελέτη 

Ασφαλείας SEVEZO είναι: 

• Κατηγορία κινδύνου Ρ5β ή Ρ5γ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ, µε ταξινόµηση Εύφλεκτα υγρά, κατηγορίας 2 

Η225 Υγρό και ατµοί εύφλεκτα και αφορά τα προϊόντα µε τις εµπορικές ονοµασίας ETHANOL και 
LONASOLC MP5, ή κατ. 3 Η226 Υγρό και ατµοί εύφλεκτα και φορά τα προϊόντα µε τις εµπορικές 
ονοµασίες STEPANTEX VL 90 και DOWANOL PM. 

• Κατηγορία κινδύνου P8 ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ, µε ταξινόµηση οξειδωτικό στερεό 

κατηγορίας 2 H272 µπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό και φορά το προϊόν µε ονοµασία 

Disodium Carbonate compound with hydrogen peroxide. 

• Κατηγορία κινδύνου E1 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, µε ταξινόµηση Επικίνδυνο για το υδάτινο 

περιβάλλον, κατηγορίας οξέος κινδύνου 1 Η 400, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς και 
αφορά τα προϊόντα µε τις εµπορικές ονοµασίες: Υποχλωριώδες Νάτριο, ACTICEDE BAC 50, 

EMPIGEN OB και AMMONYX M KARANOX MO.  

• Κατηγορία κινδύνου Ε2 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, µε ταξινόµηση Επικίνδυνο για το υδάτινο 

περιβάλλον, κατηγορίας χρόνιου κινδύνου 2 Η 411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε 
µακροχρόνιες επιπτώσεις και αφορά τα µείγµατα µε τις εµπορικές ονοµασίες: Υποχλωριώδες Νάτριο, 

EMPIGEN OB και AMMONYX M KARANOX MO. 

Οι βασικές γραµµές παραγωγής της δραστηριότητας είναι: υγρά απορρυπαντικά, χαρτικά και είδη 

καθαριότητας ενώ µετά την επέκταση πρόκειται να παράγει και υγρά απολυµαντικά τα οποία θα 

προκύπτουν µε απλή ανάµειξη καθώς επίσης και συσκευασία-τυποποίηση αιθυλικής αλκοόλης. 
� Η παραγωγή υγρών απορρυπαντικών γίνεται µε απλή µηχανική ανάδευση χωρίς περαιτέρω χηµική 

επεξεργασία. Οι γραµµές παραγωγής είναι αυτοµατοποιηµένες. Σε µια δεξαµενή προστίθενται οι Α΄ 
ύλες µε δοσοµετρικές αντλίες, ακολουθεί ανάδευση και συσκευασία. Στη συσκευασίας υπάρχουν δυο 

γραµµές πλήρωσης, για δοχεία του ενός λίτρου και των τεσσάρων λίτρων 

� Για την παραγωγή διαφόρων ειδών χαρτιού, ένα µεγάλο ρολό χαρτιού, µήκους περίπου 4m 

τοποθετείται σε µηχάνηµα το οποίο το ξετυλίγει, το κόβει, το µεταφέρει και παράγονται µικρά ρολά 

χρήσης, όπως χαρτί υγείας, κουζίνας κτλ. Παρόµοια είναι η διαδικασίας και για χάρτινα 

τραπεζοµάντιλα, χαρτοπετσέτες κτλ. Το κάθε είδος έχει ένα πλήρες αυτοµατοποιηµένο µηχάνηµα 

παραγωγής. 
� Για τα είδη καθαριότητας, πχ σφουγγαρίστρες, γίνεται κοπή ενός µεγάλου ρολού, στη συνέχεια 

γίνονται λωρίδες και συναρµολογούνται σε έτοιµη πλαστική βάση. Παροµοίως συναρµολογούνται 
διάφορα είδη καθαριότητας όπως κοντάρια, κουβάδες, καλάθια κτλ από έτοιµα τεµάχια. 

Κατά την παραγωγική διαδικασία παράγονται απόβλητα ως εξής: 

Στερεά απόβλητα: Τα στερεά απόβλητα είναι µικρές λωρίδες χαρτιού που δηµιουργούνται κατά την 

κοπή, υλικά συσκευασίας κυρίως χαρτόνι και πλαστικά είδη συσκευασίας όπως νάιλον, σακούλες κτλ. Η 

διαχείρισή τους γίνεται µε την παραλαβή τους από αδειοδοτηµένες εταιρείες για εργασίες ανάκτησης ή 

διάθεσης. Κατά την παραγωγική διαδικασία παράγονται στερεά απόβλητα τα οποία αφορούν κυρίως υλικά 

συσκευασίας (χαρτί, νάιλον, πλαστικά). ∆εν προκύπτουν πλαστικά απόβλητα κατά την παραγωγική 

διαδικασία εκτός από αυτά των υλικών συσκευασίας. Τα παραγόµενα στερεά απόβλητα παραλαµβάνονται 
από αδειοδοτηµένες εταιρείες για εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης (R 13).          

    Κωδικοί ΕΚΑ και ποσότητες των στερεών αποβλήτων  

Κωδικός ΕΚΑ Ετήσιες Ποσότητες 

15 01 01 44,246 tn 

15 01 02 2,96 tn 

 

Αέρια απόβλητα: ∆εν παράγονται 
Υγρά απόβλητα: Παράγονται υγρά απόβλητα κατά την πλύση των δοχείων-δεξαµενών όταν παράδειγµα 

πρέπει να αλλάξει το προϊών ή οι πρώτες ύλες τα οποία συλλέγονται και παραδίδονται σε αδειοδοτηµένο 

φορέα. Παράγονται υγρά απόβλητα από το προσωπικό τα οποία µεταφέρονται σε συγκρότηµα σηπτικής-

ΑΔΑ: 6ΜΩ97ΛΛ-65Γ



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

απορροφητικής δεξαµενής. Τέλος, παράγονται υγρά απόβλητα που περιλαµβάνουν µικρές ποσότητες πρώτης 
ύλης τα οποία αποθηκεύονται και επαναχρησιµοποιούνται. Τα λύµατα του προσωπικού που παράγονται 
εκτιµάται ότι είναι: 50 άτοµα * 30 litr/day = 1500 litr/day = 1,5 m

3
/ ηµέρα . Για τα υγρά απόβλητα που 

παράγονται είχε εκδοθεί η υπ’ αριθµ. πρωτ. 30/5218/2001 Άδεια ∆ιάθεσης Υγρών Αποβλήτων Υπεδάφια. 

Κατά την παραγωγική διαδικασία παράγονται υγρά απόβλητα τα οποία προκύπτουν από την πλύση των 
δοχείων και των δεξαµενών. Η επιχείρηση αφού καθαρίσει τα δοχεία και τα δάπεδα από τις ‘Α Ύλες, στην 

συνέχεια συλλέγει τα παραγόµενα απόβλητα που προκύπτουν από την πλύση σε στεγανή δεξαµενή και τα 

παραδίδει σε αδειοδοτηµένο φορέα διαχείρισης. Για την ανωτέρω διαδικασία υπάρχει σχετική σύµβαση. Η 

συνολική ποσότητα των παραγόµενων αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία υπολογίζεται στους 4 

tn/έτος. Ο κωδικός ΕΚΑ του υγρού αποβλήτου που προκύπτει κατά την διαδικασία πλύσης των δοχείων είναι 
ΕΚΑ 07 06 99 και η αξιοποίηση του συγκεκριµένου αποβλήτου θα γίνεται από την εταιρεία POLYECO A.E. 

(R 12), σύµφωνα µε την σύµβαση που έχει υπογραφεί µεταξύ των δύο εταιρειών. Επιπλέον προκύπτουν έλαια 

µηχανών παραγωγής, καθώς επίσης και έλαια των µηχανών των ανυψωτικών µηχανηµάτων, τα οποία 

συλλέγονται και δίδονται σε φορέα διαχείρισης.                                                                                                                         

Κωδικοί και ποσότητες υγρών αποβλήτων. 

Κωδικός ΕΚΑ Ετήσιες Ποσότητες 

13 02 05* 0,50 tn 

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής προστασίας του περιβάλλοντος και της σωστής εφαρµογής 
των περιβαλλοντικών όρων προτείνεται ένα σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θα περιλαµβάνει 
πρόγραµµα συστηµατικής παρακολούθησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών δεικτών (monitoring). Οι 
καταγραφές του συστήµατος παρακολούθησης καθώς και η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχετικών 

αποτελεσµάτων θα αποτυπώνονται σε ετήσια έκθεση, στην οποία επίσης θα περιλαµβάνονται προτάσεις για 

τις τυχόν απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες. Προτείνεται η παρακολούθηση των ακόλουθων 

περιβαλλοντικών δεικτών: 

1. Αέρια απόβλητα 

2. Υγρά απόβλητα 

3. Στερεά απόβλητα 

4. Θόρυβος 

Αέρια Απόβλητα 

Τα ειδικά µέτρα προστασίας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την 

περίοδο λειτουργίας της εγκατάστασης είναι η πραγµατοποίηση εργασιών και µετρήσεων για την σωστή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρµανσης. Πιο συγκεκριµένα η επιχείρηση πραγµατοποιεί τις εξής εργασίες:  
• Καθαρισµός λέβητα  

• Καθαρισµός ή αντικατάσταση µπεκ 

• Καθαρισµός-ρύθµιση ηλεκτροδίων ιονισµού-σπινθήρα 

• Ρύθµιση αναλογίας αέρα-καυσίµου 

• Έλεγχος διαρροών καυσίµου συσκευής 
• Έλεγχος διαρροών καυσαερίου 

• ∆οκιµή λειτουργίας ασφαλιστικών συστηµάτων λέβητα-καυστήρα 

• Μέτρηση καυσαερίου 

Υγρά απόβλητα 

Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα που παράγονται αφορούν τα λύµατα προσωπικού οδηγούνται σε σύστηµα 

σηπτικής – απορροφητικής δεξαµενής, ενώ τα απόβλητα που παράγονται κατά την διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας (νερά πλύσης) συλλέγονται σε στεγανή δεξαµενή και δίνονται σε αδειοδοτήµενο φορέα. Τα 

λύµατα του προσωπικού που παράγονται οδηγούνται σε συγκρότηµα σηπτικής – απορροφητικής δεξαµενής. 
Πραγµατοποιείται παρακολούθηση και έλεγχος των υγρών αποβλήτων που παράγονται κατά την παραγωγική 

διαδικασία. Προτείνεται η παρακολούθηση να συνεχιστεί ως έχει µε δειγµατοληψίες για αναλύσεις οι οποίες 
θα πραγµατοποιούνται κατ' ελάχιστον: 

BOD5 κάθε 3 µήνες 
COD κάθε 3 µήνες 
S.S. κάθε 3 µήνες 
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Στερεά απόβλητα 
Κατά την παραγωγική διαδικασία παράγονται στερεά απόβλητα τα οποία αφορούν κυρίως υλικά 

συσκευασίας (χαρτί, νάιλον, πλαστικά). Τα παραγόµενα στερεά απόβλητα παραλαµβάνονται από 

αδειοδοτηµένες εταιρείες για εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης (R 13). Επιπροσθέτως, προτείνονται τα εξής 
µέτρα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων από τη λειτουργία της εγκατάστασης:  

� Συντήρηση των χώρων προσωρινής αποθήκευσης. 
� Κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζοµένων ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή συνειδητή 

συµµετοχή τους στην πρόληψη δηµιουργίας στερεών αποβλήτων και στον διαχωρισµό στην πηγή. 

� ∆ιαχείριση των στερεών αποβλήτων που δεν υπάγονται σε κάποια από τις κατηγορίες που ήδη 

διαχειρίζονται όπως στερεά απόβλητα που προκύπτουν από: τις εργασίες  αντικατάστασης  
Ηλεκτρικού   και Ηλεκτρονικού εξοπλισµού, τις εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης των 

χώρων, την αντικατάσταση µπαταριών σε συσκευές ή/και συσσωρευτές, λαµπτήρες. 
 
 Ο θόρυβος αντιµετωπίζεται µε την επιλογή των λιγότερο θορυβωδών µηχανηµάτων αλλά κυρίως µε την 

αντικραδασµική και ηχοµονωτική έδραση των µηχανών και την ηχοµόνωση των χώρων καθώς και µε 
προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων αφού η άρτια λειτουργία τους συνεπάγεται 
και χαµηλά επίπεδα θορύβου 

 

Στο εργοστάσιο γίνεται καταγραφή και µετρήσεις όλων των αποβλήτων της παραγωγής, µε σκοπό την 

µείωση του όγκου του ρυπαντικού φορτίου και γενικότερα όλων το αποβλήτων, µε σκοπό την ασφαλή 

αποµάκρυνση ή την διάθεση για περαιτέρω επεξεργασία όπως η ανακύκλωσή τους. Μετρήσεις επίσης 
διεξάγονται για τον περιορισµό της κατανάλωσης νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικών πόρων όπως το 

πετρέλαιο. 

Τέλος στους χώρους της παραγωγής, λαµβάνονται όλα εκείνα τα µέτρα και οι προφυλάξεις για την 

αντιµετώπιση των εκποµπών θορύβου, την αντιµετώπιση τυχόν ατυχηµάτων κατά την ώρα της εργασίας, την 

ενδεχόµενη διαρροή πρώτων υλών στο περιβάλλον, την απόρριψη των υλικών σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία, τους κανόνες πυρασφάλειας κ.λπ. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  
Η αρµόδια υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την Ανανέωση – Τροποποίηση της Α.ΕΠΟ του θέµατος µε την 

υποχρέωση να τηρούνται οι προβλεπόµενοι περιβαλλοντικοί όροι καθ΄ υπαγόρευση της αρµόδιας υπηρεσίας 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την τρέχουσα δραστηριότητα καθώς και οι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί 
όροι για την επέκταση δραστηριοτήτων και ειδικότερα των επικινδύνων ουσιών. Επισηµαίνεται ότι η 

“κατασκευή πλαστικών προϊόντων” δεν αποτελεί δραστηριότητα για την οποία λαµβάνει χώρα η εν λόγω 

εισήγηση καθώς η αναφορά της έγινε από τον µελετητή εκ παραδροµής σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 

393027(9247)/21-6-2019 έγγραφο.   

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

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

 

Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέµατος γνωµοδότησε θετικά η ∆ιεύθυνση 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου του ∆ήµου Θέρµης σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 18957/07.05.2018 διαβίβαση 

απόψεων σχετικά µε τη ΜΠΕ. ∆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 30.04.19. 

 

 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 

 

Χ 
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 ∆. ∆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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3 ν 

 

 

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. Κελεσίδου Χρηστίνα 

4. Ασπασίδης Γεώργιος 
5. Γάκης Βασίλειος 
6. Καζαντζίδης Παντελεήµων 

7. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη 

8. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα 

9. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
10. Αβραµίδης Γαβριήλ 

11. Μήττας Χρήστος 
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