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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεµβρίου 2021 
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 
URL:       www.pkm.gov.gr 
       Συλλογικά Όργανα 
                             Μητροπολιτική Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ -  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ΗΣ /17-09-2021 ‘’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.3193/05-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 
62857ΛΛ-0ΙΠ), 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.’’ και την υπ’ 
αριθµ. 427/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), 
στις 17 Σεπτεµβρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ., συζήτησε τα παρακάτω 
θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων από 78 έως 83 του έτους 2021. 
 
 

      
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

Θέµα 1ο: 

Επικύρωση πρακτικών της 13ης συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μ.Ε.Θ. 2021 

 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 78/2021) 

Θέµα 2ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου ‘’Μονάδα παραγωγής και εκµετάλλευσης βιοαερίου µε σκοπό τη 
συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ισχύος 499kwel’’ της εταιρείας 
‘’PROGRESSIVE ENERGY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΕ’’, που προτείνεται να 
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εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 1413 αγροτεµάχιο της ∆.Κ. Νέας Μεσηµβρίας, της 
∆.Ε. Αγ. Αθανασίου του ∆ήµου Χαλκηδόνος, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 
2107567220)  
 

Θετική κατά πλειοψηφία γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 79/2021) 

Θέµα 3ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας ‘’Έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων βουστασίου δυναµικότητας 800 µόσχων πάχυνσης, 
ιδιοκτησίας της ΦΑΡΜΑ ΚΕΦΑΛΑ-∆ΑΡΓΙΝΑΚΗ Ι.Κ.Ε.’’ που θα 
εγκατασταθεί στο υπ’ αριθµ. 624 αγροτεµάχιο, συνολικής έκτασης 
33.050,00 τµ. αγροκτήµατος Κολχικού, Τ.Κ. Κολχικού, ∆.Ε. του Λαγκαδά 
∆ήµου Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και εντός Γ’ Ζώνης Προστασίας 
Natura 2000 

Αναβλήθηκε  

(Αριθµ. απόφασης 80/2021) 

Θέµα 4ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
‘’Σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 440kW µε καύση 
βιορευστών’’ της εταιρείας ‘’ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.’’, που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στο υπ’ αρ. 1203 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Ν. 
Μαγνησίας, ∆.Ε. Εχεδώρου, του ∆ήµου ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Π.Κ.Μ.) 

Αναβλήθηκε 

(Αριθµ. απόφασης 81/2021) 

Θέµα 5ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την τροποποίηση 
περιβαλλοντικών όρων για τη µονάδα ‘’Μάντρα παλαιοσιδήρων, διαλυτήριο 
οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής, διαλυτήριο βαρέων οχηµάτων > 3,5tn, 
σηµείο δευτερογενούς αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων και 
διαχείρισης ΑΗΗΕ’’ της εταιρείας µε την επωνυµία ‘’Χρήστος Χαρδαλής 
και Υιοί Ο.Ε.’’, που είναι εγκατεστηµένη στα αγρ/χια υπ’ αριθ. 342β &γ και 
753α του Αγροκτήµατος Ευκαρπίας (∆.Κ. Ευκαρπίας), ∆.Ε. Ευκαρπίας του 
∆ήµου Παύλου Μελά (ΠΕΤ: 2102476823) 

 

Αναβλήθηκε 

(Αριθµ. απόφασης 82/2021) 

Θέµα 6ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την τροποποίηση της υπ’ αρ. 
πρωτ. 674/06-02-2017 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη 
δραστηριότητα ‘’Μονάδα αποθήκευσης και επεξεργασίας παλαιών σιδήρων 
και µετάλλων, αποθήκευσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 
αποθήκευσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και διαλυτήριο 
οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και βαρέων οχηµάτων, δικύκλων 
και µηχανηµάτων έργου’’ της εταιρείας µε την επωνυµία ‘’METECO 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ (και 
δ.τ. ‘’METECO Α.Ε.’’), που είναι εγκατεστηµένη στα αγρ/χια 685β, 686β και 
689 του ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας (∆.Κ. Νεοχωρούδας), ∆.Ε. Καλλιθέας του 
∆ήµου Ωραιοκάστρου, λόγω επέκτασης σε όµορα αγροτεµάχια, 
µηχανολογικής τροποποίησης και προσθήκης νέων δραστηριοτήτων 
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αποθήκευσης (α/α 7α και 9α της 4ης οµάδας), µέσω προσθήκης κωδικών του 
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΠΕΤ: 2105527523) 

Αναβλήθηκε 

(Αριθµ. απόφασης 83/2021) 

 

                                                                                                        
 
                                                                                                          Ο Πρόεδρος                                

                                                                                         Θεόδωρος Μητράκας 


