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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                        ΘΕΜΑ 4ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Τροποποίηση των 

Π.Ο. πτηνοτροφικής µονάδας 95.000 κοτόπουλων πάχυνσης στο όνοµα ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” (ΠΕΤ: 

2007336320), στα υπ’ αριθµ. 2294, 2296, 2317, 2318 αγροτεµάχια του αγροκτήµατος Λαγκαδά, ∆.Ε. 

Λαγκαδά, του ∆ήµου Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Τροποποίηση των Π.Ο. 

πτηνοτροφικής µονάδας 95.000 κοτόπουλων πάχυνσης στο όνοµα ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” (ΠΕΤ: 

2007336320), στα υπ’ αριθµ. 2294, 2296, 2317, 2318 αγροτεµάχια του αγροκτήµατος Λαγκαδά, ∆.Ε. 

Λαγκαδά, του ∆ήµου Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 
479/24-03-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο 

στην κ. Αν. Μπάµπα, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης 
& Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Μπάµπα έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 100352 (2638)/16-03-2021 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης και ενηµέρωσε ότι µε την  

νέα Μ.Π.Ε. η µονάδα ζητά χωρική αύξηση και αύξηση δυναµικότητας. Στη συνέχεια ανέλυσε τις 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά. Σχετικά µε την προϋπόθεση που αφορά 

την ανασύνταξη της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) ενηµέρωσε ότι αυτή έχει πραγµατοποιηθεί 
από τον φορέα του έργου. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης Κορώνειας – 

Βόλβης - Χαλκιδικής πριν από τη συνεδρίαση διαπίστωσε ότι ο Φορέας έχει ενηµερωθεί για την 

ανασύνταξη και αναµένεται να εκδώσει θετική γνωµοδότηση εντός των επόµενων ηµερών.    

Κατόπιν δόθηκε ο λόγος στα µέλη για ερωτήσεις. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος, κατέθεσε 
και γραπτώς τις ερωτήσεις της ως εξής: « Πως γνωµοδοτούµε θετικά µε τόσο σηµαντικές προϋποθέσεις που 
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θέτει η ίδια η υπηρεσία της ΠΚΜ; Όταν η ύδρευση δεν είναι εξασφαλισµένη, αφού χρειάζεται τετραπλάσια 

ποσότητα νερού, όταν το Βιοαέριο Λαγκαδά πρέπει να δεχτεί τετραπλάσια ποσότητα αποβλήτων, τι θα γίνει 
αν δεν µπορούν να τα πάρουν; Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής έχει εκφέρει γνώµη; 

Λείπουν οι χρήσεις γης από την Πολεοδοµία Χαλκιδικής. Από ότι είδα στη µελέτη, η αποθήκευση των 

αποβλήτων γίνεται σε σωρούς που περικλείονται από πλέγµα. Πώς θα προστατευτούν τα πουλιά, µιας και η 

περιοχή αποτελεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής; Είναι θέµα της ∆ασικής Υπηρεσίας ή και δικό µας το πλέγµα; 

Πως θα εξασφαλίσουµε την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση, αλλά και από τη ρίψη µπάζων και 
αποβλήτων στο παρακείµενο ρέµα;».   

Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Μπάµπα. Οι απαντήσεις είναι καταγεγραµµένες στο ηχητικό αρχείο της 
συνεδρίασης. 
 

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, 
τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν µε λευκό, κατέθεσαν και γραπτώς την τοποθέτησή τους ως 
εξής: «Παρότι είµαστε υπέρ της αύξησης της παραγωγής, ο τετραπλασιασµός της δυναµικότητας σε 
εγκαταστάσεις θερµοκηπιακών κατασκευών, σε συνδυασµό µε τις τόσες ελλείψεις και τις παρατηρήσεις ως 
προαπαιτούµενα των υπηρεσιών µας, όπως η απορρόφηση και διαχείριση του συνόλου των στερεών 
αποβλήτων, η εξασφάλιση του απαραίτητου νερού, η διαχείριση των νεκρών ζώων, µας προβληµατίζουν 

ιδιαίτερα και για αυτό τον λόγο τοποθετούµαστε µε λευκό.».  

Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σύµφωνα µε τους όρους που 

θέτει η υπηρεσία στην εισήγησή της.  
Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, κατέθεσε και γραπτώς την 

τοποθέτησή του ως εξής: «Λαµβάνουµε υπόψη ότι τόσο η ΜΠΕ όσο και οι προτάσεις και η εισήγηση της 
υπηρεσίας κινούνται υποχρεωτικά στο πλαίσιο που καθορίζει η περιβαλλοντική νοµοθεσία που κατά τη 

γνώµη µας ως προς το βασικό της πυρήνα υπηρετεί τη διευκόλυνση των επενδυτών συχνά σε βάρος της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού.   

 Θεωρούµε πολύ σηµαντικές τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας ως προς τις ελλείψεις της ΜΠΕ και της 
τεκµηρίωσης της από την άποψη των δικαιολογητικών και προϋποθέσεων και ειδικά αυτές  που 

αφορούν: 

-  Την διάθεση των αποβλήτων της µονάδας µε βάση το γεγονός ότι το συµφωνητικό µε την εταιρία του 

βιοαερίου δεν κάνει σαφές ότι υπάρχει σίγουρη δέσµευση για την απορρόφησή τους, είναι διάρκειας 
µόνο ενός έτους, ενώ από τη ΜΠΕ δεν αναπτύσσεται για την περίπτωση που δεν θα παραλαµβάνεται 
όλη η ποσότητα εναλλακτικός τρόπος διαχείρισής τους. 

- Την έλλειψη τεκµηρίωσης της δυνατότητας της ∆ΕΥΑ.Λ να καλύπτει τις ανάγκες της µονάδας σε νερό 

µε βάση την νέα της δυναµικότητα. 

- Την απουσία τεκµηρίωσης µε τη συµβατότητα µε τις χρήσεις γης από την πολεοδοµία Λαγκαδά και ως 
προς την χωροθέτηση της σε καταφύγιο άγριας ζωής από το ∆ασαρχείο. 

Επιπλέον  

∆εν βλέπουµε στην ΜΠΕ καµιά τεκµηρίωση σε ότι αφορά τα µέσα πυρόσβεσης που παραπέµπονται στο 

µέλλον µε γενικολογίες ενώ η επιχείρηση είναι ήδη εν λειτουργία. 

Η ΜΠΕ µιλά για έλλειψη γειτνίασης µε υδατόρεµα σε αντίθεση µε την διεύθυνση δασών που µιλά για 

παρακείµενο ρέµα, όπως και η εισήγηση γεγονός που δηµιουργεί ερωτηµατικά. 

∆εν γίνεται αναφορά στη θέση της µονάδας σε σχέση µε τις ζώνες κινδύνου πληµµύρας. 
∆εν υπάρχει πληροφόρηση για τον τρόπο διατήρησης των νεκρών πτηνών ως τη διάθεσή τους στον 

συµβεβληµένο φορέα διαχείρισης. 
Επίσης είναι γνωστή η τεκµηριωµένη αντίθεσή µας στην αξιοποίηση των κτηνοτροφικών αποβλήτων 

από ιδιωτικές µονάδες για την παραγωγή ενέργειας στο πλαίσιο της «απελευθέρωσής» της και τις 
πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις που κατά τη γνώµη µας έχει για τα λαϊκά στρώµατα.  

Τέλος λαµβάνοντας υπόψη ότι µαζί µε τα παραπάνω υπάρχει αδυναµία ουσιαστικού ελέγχου της 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των πρόσθετων προϋποθέσεων που βάζει η υπηρεσία, λόγω 

της αποψίλωσης των υπηρεσιών ελέγχου από  προσωπικό και µέσα και λόγω του νοµικού πλαισίου 

λειτουργίας. 
 Με βάση τα παραπάνω δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε την θετική υπό όρους γνωµοδότηση αφού 

κατά τη γνώµη µας τα παραπάνω τεκµηριώνουν αρνητική τοποθέτηση επι στης ΜΠΕ για αυτό και 
ψηφίζουµε ΚΑΤΑ.». 

Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό γιατί θεωρεί πως είναι 
πολλές οι προϋποθέσεις που δεν πληρούνται.  
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, επίσης δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό. Σχολίασε ότι οι 
προϋποθέσεις που θέτει η υπηρεσία είναι ουσιαστικές και θα έπρεπε να προαπαιτείται η εκπλήρωσή τους 
για τη θετική γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε.. 

 Τα λοιπά µέλη του Σώµατος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  
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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.: 100352 (2638)/16-03-2021 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 
479/24-03-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 

3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ 

αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 

109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 
Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 
56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα 

µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο νοµιµότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής 
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την 

αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου 

Προέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 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.», την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 

11/03/2020 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 υπ’ αριθµ. 427/13-

11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) 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.’’, 

γνωµοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                                           Γνωµοδοτεί  κατά  πλειοψηφία  

             (Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος και κ. Γκανούλης Φίλιππος              
                                             τοποθετήθηκαν µε λευκό, ο  κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος καταψήφισε) 
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Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Τροποποίηση των Π.Ο. 

πτηνοτροφικής µονάδας 95.000 κοτόπουλων πάχυνσης στο όνοµα ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” (ΠΕΤ: 

2007336320), στα υπ’ αριθµ. 2294, 2296, 2317, 2318 αγροτεµάχια του αγροκτήµατος Λαγκαδά, ∆.Ε. 

Λαγκαδά, του ∆ήµου Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της εισήγησης που 

ακολουθεί. 
 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 

 Για την υφιστάµενη πτηνοτροφική µονάδα του Μηνά Γεωργίου του Αντωνίου, δυναµικότητας 22600 

κοτόπουλων πάχυνσης, που λειτουργεί στο υπ αριθµ. 2318 αγρ/χιο, αγρ/τος Λαγκαδά έχει εκδοθεί: (α) η µε 
Α.Π.1950/13-4-2016 Άδεια Εγκατάστασης από την ∆/ση της Αγροτικής Οικονοµίας ΜΕΘ, ΠΚΜ, και (β) η µε 
Α.Π. 8546/03-12-2013 (Α∆Α: ΒΛ0ΧΟΡ1Υ-1Ι9) Απόφαση ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την 

∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Για τη µονάδα αυτή υπάρχει κτίριο µε 
σκελετό θερµοκηπίου βάσει συγκεκριµένων τύπων κατασκευής, που καλύπτει 1568τ.µ. µε καθαρό χώρο 

εκτροφής 1512τ.µ. 

 Ζητείται η αδειοδότηση της επέκτασης της µονάδας αυτής και η εγκατάστασή της στα υπ΄ αριθµ. 

2294, 2296, 2317, 2318 αγροτεµάχια του αγροκτήµατος Λαγκαδά καθώς και η λειτουργία της µε αύξηση 

δυναµικότητας στα 95.000 κοτόπουλα πάχυνσης. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της µονάδας θα 

κατασκευαστούν τρία κτίρια θερµοκηπιακού τύπου διαστάσεων 111.30µ x 14,30µ και εµβαδόν 1591,50µ2
 

έκαστο, µε τελική συνολική επιφάνεια 6342,77 τ.µ. Ο πλησιέστερος οικισµός, από την κτηνοτροφική µονάδα, 

είναι του Κολχικού και είναι στα 1.870 µέτρα 

 Ως πρώτη ύλη θεωρούνται τα πτηνά πάχυνσης, οι ζωοτροφές και το νερό της πόσης τους. Το 

παραγόµενο προϊόν από τη λειτουργία της µονάδας είναι ζωντανές όρνιθες 56 ηµερών οι οποίες εξέρχονται 
ζωντανές από την µονάδα και οδηγούνται για σφαγή σε συγκεκριµένα σφαγεία. Μετά το τέλος κάθε εκτροφής 
πραγµατοποιείται αποµάκρυνση της στρωµνής και της παραγόµενης κόπτρου και γίνεται καθαρισµός του 

χώρου εκτροφής νεοσών µε µηχανικά µέσα και η απολύµανσή του.  

 Κατά τη διάρκεια του έτους οι ανάγκες σε νερό είναι 2.704κυβ. µέτρα και θα καλύπτονται από το 

δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης.. Η ηλεκτροδότηση της µονάδας θα γίνει από το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

 Στην µονάδα παράγονται αέρια απόβλητα από την παραγόµενη κόπρο και την επεξεργασία της. Τα 

κυριότερα αέρια που προκαλούν δυσοσµία είναι το υδρόθειο και η αµµωνία καθώς επίσης και µικροποσότητες 
από πλήθος οργανικών ουσιών. Οι ουσίες αυτές είναι κυρίως προϊόντα της αναερόβιας αποδόµησης των 

οργανικών ουσιών και αποβλήτων. Μερικές από τις ουσίες αυτές, όπως οι µερκαπτάνες, είναι δύσοσµες ακόµα 

και σε ιδιαίτερα χαµηλές συγκεντρώσεις. Οσµές αποβάλλονται από το ίδιο το δέρµα των ζώων καθώς και από 

τις αποθηκευµένες ζωοτροφές. Η θέση της µονάδας, η µεγάλη απόστασή της από τους οικισµούς καθώς και οι 
εφαρµοζόµενες τεχνικές µείωσης των οσµών εξασφαλίζουν ότι οι οικισµοί δεν θα επηρεάζονται από τη 

δυσοσµία. Οι εφαρµοζόµενες τεχνικές συνίστανται (α) στο σωστό σχεδιασµό του συστήµατος αερισµού των 

χώρων µε ικανό αριθµό εξαεριστήρων και αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ρύθµισης της θερµοκρασίας και της 
υγρασίας, (β) στρωµνή επαρκούς πάχους, σωστός καθαρισµός και αποµάκρυνσή της µετά από κάθε εκτροφή 

και απολύµανση των χώρων. 

 Από τη λειτουργία της µονάδας δεν παράγονται υγρά απόβλητα δεδοµένου ότι γίνεται χρήση 

στρωµνής η οποία απορροφά την υγρασία της παραγόµενης κόπρου. Η υγρασία της ατµόσφαιρας από το 

χρησιµοποιούµενο νερό για το δροσισµό του χώρου αποµακρύνεται από το σύστηµα εξαερισµού. 

 Από τη λειτουργία του πτηνοτροφείου θα προκύπτουν στερεά απόβλητα αποτελούµενα από 

ουροκόπτρο, υπολείµµατα στρωµνής τους χώρου σταυλισµού και από τα υπολείµµατα των ζωοτροφών. Ο 

όγκος της παραγόµενης κόπρου στρωµνής για αποθήκευση υπολογίζεται ότι είναι 1200µ3 
(για µία εκτροφή 

95000 κοτόπουλων µε τελικό βάρος 1.8kg το καθένα). Τα απόβλητα αυτά θα οδηγούνται σε κοπροσωρούς (µία 

υφιστάµενη και δύο που θα κατασκευαστούν), µε συνολικό όγκο 1206,40µ3
. Ο χώρος των κοπροσωρών θα 

είναι περιφραγµένος µε πυκνό πλέγµα τουλάχιστον 1.5µ ώστε να αποφεύγεται η πιθανή επαφή διερχόµενων 

ζώων µε τη σωρευµένη κόπρο και θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή ανάπτυξης 
εντόµων. Από τις κοπροσωρούς τα απόβλητα θα παραλαµβάνονται και θα οδηγούνται µε ειδικά οχήµατα στη 

µονάδα “Βιοαεριο Λαγκαδά Α.Ε.” προς παραγωγή βιοαερίου. 

 Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης  

Η µονάδα βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του ∆ήµου Λαγκαδά, εντός της Γ’ ζώνης προστασίας του 

Εθνικού Πάρκου των Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης, εντός προστατευόµενης περιοχής του δικτύου Natura 

2000 και εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής. 
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Άδειες –Έγγραφα -Συµφωνητικά  

 

α) Η Υπ’ αριθµ. 1359/4-7-2011 Βεβαίωση της ∆.Ε.Υ.Α. του ∆ήµου Λαγκαδά σύµφωνα µε την οποία µπορεί να 

υδροδοτήσει το υπ’ αριθµ. 2318 αγροτεµάχιο Κολχικού, του ∆ήµου Λαγκαδά. 

β) Το από 6-10-2020 Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ της εταιρείας “ΕΛΒΙΤΑ Α.Β.Ε.Ε.” και της εταιρείας 
“ΜΗΝΑ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ” , για την παραλαβή από την πρώτη των ζωικών υποπροϊόντων της πτηνοτροφικής 
µονάδας της δεύτερης. 
γ) Το από 22-09-2020 Ιδιωτικό Συµφωνητικό Προµήθειας Υλικών µεταξύ των εταιρειών “ΜΗΝΑ ΑΝΤ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ” και της εταιρεία “Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.”, σύµφωνα µε το οποίο η δεύτερη εταιρεία θα 

παραλαµβάνει µέρος ή το σύνολο των παραγόµενων αποβλήτων που παράγονται από την πτηνοτροφική 

µονάδα της πρώτης εταιρείας και µε αυτά θα εφοδιάζει στο σταθµό αναερόβιας χώνευσης που διαθέτει. 
 

 

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 
α) Εξασφαλίζονται θέσεις εργασίας. Ενισχύεται η τοπική οικονοµία κατά τη διάρκεια των εργασιών, από την 

αγορά των υλικών. 

β) Αυξάνεται η εγχώρια παραγωγή κρέατος πουλερικών. 

γ) ∆ιασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος από την ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων 

και της διάθεσής τους ως α΄ ύλη σε µονάδα βιαερίου.  

 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρµόδια υπηρεσία µέσα στην 

οριζόµενη από το νόµο προθεσµία. 

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

 1) Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1359/4-7-2011 Βεβαίωση της ∆.Ε.Υ.Α. του ∆. Λαγκαδά, δεν υπάρχει δέσµευση 

για διάθεση συγκεκριµένης ποσότητας ύδατος για τις συνολικές  ανάγκες της υπό αδειοδότηση κτηνοτροφικής 
µονάδας. Κατά συνέπεια η Βεβαίωση της ∆.Ε.Υ.Α.Λ θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. 
2) Το από 22-09-2020 Ιδιωτικό Συµφωνητικό Προµήθειας Υλικών µεταξύ των εταιρειών “ΜΗΝΑ ΑΝΤ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ” και της εταιρεία “Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.” είναι ισχύος ενός έτους. 

3) Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.) που συµπεριλαµβάνεται στη µελέτη είναι ελλιπής. 
Συγκεκριµένα, ενώ η έκταση της υπό αδειοδότηση δραστηριότητας εµπίπτει στις κάτωθι περιοχές Natura 

2000: 

 α) Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) µε κωδικό “GR 1220009 – Λίµνες Κορώνειας Βόλβης, στενά 

  Ρεντίνας & ευρύτερη περιοχή” και  

 β) Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (ΕΖ∆)  µε κωδικό “GR 1220001 – Λίµνη Βόλβη και Λαγκαδά – ευρύτερη 

  περιοχή” 

η ανωτέρω Ε.Ο.Α. αναφέρεται µόνο στην πρώτη στην (α) περιοχή. 

 

∆. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση και λειτουργία της 
κτηνοτροφικής µονάδας του θέµατος  µε τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 

Πριν την έκδοση της Απόφασης Ε.Π.Ο.  

α)  Να  διασφαλιστούν οι υδρευτικές ανάγκες της δραστηριότητας από νόµιµη πηγή υδροδότησης. Σε 
περίπτωση επικαιροποίησης της Βεβαίωσης της ∆.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά, να αναγράφεται σε αυτή ότι θα καλύπτει 
το σύνολο της απαιτούµενης για τη λειτουργία της µονάδας ποσότητας νερού.  

β) Να καθοριστεί ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων, που δεν θα παραλαµβάνονται από την εταιρεία 

“Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.” όταν υπερβαίνουν την ποσότητα που µπορεί να απορροφήσει η µονάδα του 

Βιοαερίου και να καθοριστεί ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων σε περίπτωση µη ανανέωσης της 
σύµβασης. 
γ) Να ανασυνταχθεί η Ε.Ο.Α έτσι ώστε να είναι πλήρης ως προς την αναφορά της στις περιοχές του δικτύου  
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Νatura 2000, στις οποίες εµπίπτει η υπό αδειοδότηση δραστηριότητα και να διασφαλιστεί η θετική γνώµη του 

Φορέα ∆ιαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής.  
δ) Να διασφαλιστεί η σύµφωνη γνώµη της Πολεοδοµίας Λαγκαδά για το συµβατό των εγκαταστάσεων της 
µονάδας του Πτηνοτροφείου µε τις χρήσεις γης της περιοχής. 
ε) Να διασφαλιστεί η σύµφωνη γνώµη της ∆ασικής Υπηρεσίας για το επιτρεπτό της υπό αδειοδότηση 

µονάδας σε περιοχή “Καταφυγίου Άγριας Ζωής”. 

στ) Η αύξηση της δυναµικότητας της µονάδας να γίνει αφού πρώτα κατασκευαστούν όλα τα έργα 

επεξεργασίας αποβλήτων και διασφαλιστεί η ασφαλής διάθεσή τους. 

Μετά από την έκδοση της Απόφασης Ε.Π.Ο.  

α) Οι οχλούσες δραστηριότητες κατά την κατασκευή του έργου να µην εκτελεστούν κατά την αναπαραγωγική 

περίοδο των ειδών της άγριας πανίδας. 

β) Για την προστασία των περιοχών Natura 2000, η γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα υπόκεινται σε 
περιορισµούς οι οποίοι υποχρεωτικά περιλαµβάνουν τα ήδη οριζόµενα στον Κανονισµό 146/2010 (L47) περί 
καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης (αρ.9, Ν 3937/2011, ΦΕΚ Α60). 

γ) Να µη γίνει διάθεση και απόρριψη αποβλήτων καθώς και µπαζών σε γειτονικές εκτάσεις και κυρίως στο 

παρακείµενο ρέµα. 

δ) Οι όροι της ΑΕΠΟ να διασφαλίσουν την εφαρµογή της Υ.Α. 1420/82031/2015 (ΦΕΚ 1709Β/17-8-2015) 

“Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής 
Προέλευσης.” 

 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. 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 
2. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

3. ∆ωρής Σωκράτης 
4. Κεφαλάς Γεώργιος 
5. Κίκης Αθανάσιος 
6. Πάλλας Κωνσταντίνος 
7. Τζόλλας Νικόλαος 
8. Χαριστέας Άγγελος 
9. Γκανούλης Φίλιππος 
10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

11. Ζέρβας Γεώργιος 
12. Παπαστεργίου Χρήστος 
13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
14.Χρυσοµάλλης Νικόλαος 

Χ 
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