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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Θεσσαλονίκη, 01 Σεπτεµβρίου 2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Ταχ. ∆/νση:      Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη 
Τ.Κ.:      546 55  
Τ.Θ.:                  18240 
Τηλέφωνο:        2313 – 319 650, 620 
Τηλεοµοιοτυπία: 2313 – 319 723 
URL:       www.pkm.gov.gr 
       Συλλογικά Όργανα 
                             Μητροπολιτική Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ -  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ΗΣ /31-08-2020 ‘’ΜΕ  

ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ’ ’  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

     Η Μητροπολιτική Επιτροπή Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην τακτική 
συνεδρίασή της, η οποία πραγµατοποιήθηκε ‘’µε τηλεδιάσκεψη’’, µε χρήση της 
τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 
10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), την µε α.π.: 
Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2234/06-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 
Ψ6ΖΛ7ΛΛ-8ΧΚ) και την µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) 
εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και 
οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, στις 
31 Αυγούστου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που 
έλαβαν αριθµούς αποφάσεων από 97 έως 114 του έτους 2020. 

       
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

Θέµα 1ο: 

Επικύρωση πρακτικών της 10ης ειδικής συνεδρίασης Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μ.Ε.Θ. 2020 
 
Εγκρίθηκε οµόφωνα 
 
(Αριθµ. απόφασης 97/2020) 

Θέµα 2ο: 

Επικύρωση πρακτικών της 11ης συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μ.Ε.Θ. 2020 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 98/2020) 
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Θέµα 3ο: 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθµ. 936/30-07-
2020 της Οικονοµικής Επιτροπής)   

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 99/2020) 

Θέµα 4ο: 

Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τις ρυθµίσεις της κυκλοφορίας στην 
Επαρχιακή Οδό 5 (Λαχανόκηποι - Σίνδος – Χαλάστρα – Κύµινα – Μάλγαρα 
- όρια Νοµού) αρµοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών στα 
πλαίσια του έργου “Εργασίες επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου από τη 
Σίνδο έως τη Χαλάστρα του ∆ήµου ∆έλτα” 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 100/2020) 

Θέµα 5ο: 

Προσωρινή Εργοταξιακή Σήµανση για τις ρυθµίσεις της κυκλοφορίας στην 
Επαρχιακή Οδό 11 (Λαγκαδάς – Σοχός - όρια Ν. Σερρών) αρµοδιότητας 
της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου “Εργασίες 
επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου επί της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - 
Λαγυνά στο ∆. Λαγκαδά” 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 101/2020) 

Θέµα 6ο: 

2η Τροποποίηση του τίτλου και των όρων της προγραµµατικής σύµβασης 
πολιτισµικής ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Πολιτισµού & 
Αθλητισµού και της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής 
Μονής Βλατάδων για την πραγµατοποίηση έργου µε νέο τίτλο ‘’Συντήρηση, 
αποκατάσταση βλαβών και ολοκληρωµένη διαχείριση ψηφιοποίησης 
µέρους του ιστορικού αρχείου χειρογράφων – µικροταινιών – µικρογραφιών 
του Πατριαρχικού Ιδρύµατος Πατερικών Μελετών και της Ιεράς, 
Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων’’ 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 102/2020) 

Θέµα 7ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε “Μονάδα παραγωγής βιοαερίου 
από την επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
την καύση του παραγόµενου βιοαερίου ισχύος 0,999 MW” της εταιρίας 
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΚ Α.Ε. που πρόκειται να εγκατασταθεί στα υπ΄ αρ. 433 
& 434Α αγροτεµάχια του ∆. Χαλκηδόνας της ΠΕ Θεσσαλονίκης 

Θετική κατά πλειοψηφία γνωµοδότηση  

(Αριθµ. απόφασης 103/2020) 
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Θέµα 8ο: 

Γνωµοδότηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ) για την ανέγερση νέου 
γηπέδου στην περιοχή “Τούµπα'' του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  

Οµόφωνη θετική γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 104/2020) 

Θέµα 9ο: 

Γνωµοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) για 
την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας BETA CAE 
SYSTEMS A.E. στη ∆.Ε Μίκρας του ∆. Θέρµης ΠΕ Θεσ/νικης  

Θετική κατά πλειοψηφία γνωµοδότηση  

 (Αριθµ. απόφασης 105/2020) 

Θέµα 10ο: 

Γνωµοδότηση για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του 
”Εργαστηρίου παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων από νωπό γάλα” 
της εταιρείας "ΧΑΡΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΙΚΕ" που βρίσκεται στα 
αγροτεµάχια 60, 61 & 440 του αγροκτήµατος Ξηροποτάµου, του ∆ήµου 
Βόλβης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Οµόφωνη θετική γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 106/2020) 

Θέµα 11ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την µετεγκατάσταση της 
δραστηριότητας «Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια µε το σύστηµα Long-
Line» από το τεµάχιο Χ4 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. ΚΟΡΝΙΩΤΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΠΕΜΠΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΤΣΙΑΡΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, ΧΑΛΙΜΑ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ και ΧΑΛΙΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, στη νέα θέση ΧΝ35, στη θαλάσσια 
περιοχή της ∆.Κ. Χαλάστρας, της ∆.Ε. Χαλάστρας, του ∆. ∆έλτα, της Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 93 
τον./έτος 

Οµόφωνη θετική γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 107/2020) 

Θέµα 12ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την µετεγκατάσταση της 
δραστηριότητας «Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια µε το σύστηµα Long-
Line» από το τεµάχιο Χ2 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, ΒΑΜΒΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΦΑΦΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 
ΧΑΤΖΗΜΗΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, στη νέα θέση ΧΝ45, στη θαλάσσια περιοχή 
της ∆.Κ. Χαλάστρας, της ∆.Ε. Χαλάστρας, του ∆. ∆έλτα, της Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 91,6 
τον./έτος 

Οµόφωνη θετική γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 108/2020) 
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Θέµα 13ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε ‘’Υφιστάµενη συστεγαζόµενη 
κτηνοτροφική µονάδα 290 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 220 
µόσχων πάχυνσης, ιδιοκτησίας Μπέζαρη Ιωάννη και Κελλάρου 
Αικατερίνης’’ που είναι εγκατεστηµένη στα υπ’ αριθµ. 3β, 7, 8 αγροτεµάχια 
του αγροκτήµατος Σχολαρίου, ∆.Ε. Εγνατίας, του ∆ήµου Βόλβης, της Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης 

Οµόφωνη θετική γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 109/2020) 

Θέµα 14ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε κτηνοτροφική µονάδα 326 
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 124 µοσχίδων αντικατάστασης, στο 
όνοµα “ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”, που θα 
εγκατασταθεί στο υπ’ αριθµ. 445Β αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Σίνδου, 
∆.Ε. Εχεδώρου, του ∆ήµου ∆έλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Οµόφωνη θετική γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 110/2020) 

Θέµα 15ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε κτηνοτροφική µονάδα 326 
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 124 µοσχίδων αντικατάστασης, στο 
όνοµα “FARMA PAPADOPOULOS M.I.K.E”, που θα εγκατασταθεί στο υπ’ 
αριθµ. 445Α αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Σίνδου, ∆.Ε. Εχεδώρου, του 
∆ήµου ∆έλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Οµόφωνη θετική γνωµοδότηση 

 (Αριθµ. απόφασης 111/2020) 

Θέµα 16ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε το έργο «Τροποποίηση της υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. 5835/3-10-2013 ΑΕΠΟ του έργου ‘’Λειτουργία πέντε (5) 
υφιστάµενων υδρευτικών γεωτρήσεων’’, για λογαριασµό της ∆ΕΥΑ 
∆ήµου Χορτιάτη, στην περιοχή του Τ.∆. Ασβεστοχωρίου, του ∆ήµου 
Χορτιάτη, της ΠΕ Θεσσαλονίκης 

Οµόφωνη θετική γνωµοδότηση 

 (Αριθµ. απόφασης 112/2020) 

Θέµα 17ο: 

Μεταφορά µαθητών µε δηµόσια συγκοινωνία για το σχολικό έτος 2020-
2021 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 113/2020) 

Θέµα 18ο: 

Γνωµοδότηση για την Ανανέωση – Τροποποίηση της Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάµενου εργοστασίου παραγωγής 
προϊόντων αφρώδους πολυουρεθάνης και ειδών οικιακής χρήσης, µε την 
επωνυµία ‘’MULTY FOAM ΑΒΕΕ’’, που είναι εγκατεστηµένη στο 1ο χλµ. 
Θέρµης – Πανοράµατος, ∆. Θέρµης, Π.Ε. Θεσ/νίκης 

Θετική κατά πλειοψηφία γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 114/2020) 
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                                                                                                          Ο Πρόεδρος                                

                                                                                         Θεόδωρος Μητράκας 


