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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                   ΘΕΜΑ 5ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία κτηνοτροφικής µονάδας 256 

αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 250 µόσχων πάχυνσης, ιδιοκτησίας Λασκαρίνη ∆ηµητρίου, που θα 

εγκατασταθεί στο υπ’ αριθµ. 329 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Νέας Απολλωνίας του ∆ήµου Βόλβης, 
της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 

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

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία κτηνοτροφικής µονάδας 256 αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής και 250 µόσχων πάχυνσης, ιδιοκτησίας Λασκαρίνη ∆ηµητρίου, που θα εγκατασταθεί 
στο υπ’ αριθµ. 329 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Νέας Απολλωνίας του ∆ήµου Βόλβης, της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 980/24-06-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στον κ. Π. Κυριακίδη, υπάλληλο του 

Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Κυριακίδης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. 

πρωτ.: 257046 (6762)/18-06-2021 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι πρόκειται για νέα εγκατάσταση που δεν έχει 
κατασκευαστεί ακόµα, έκανε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά µε τη χρήση νερού και αναφέρθηκε συνοπτικά 

στις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τον κ. Ζέρβα Γεώργιο, τακτικό µέλος, οι οποίες κατατέθηκαν και γραπτώς ως 
εξής: «- Πως θα γίνεται η διαχείριση των στερεών αποβλήτων που θα καταλήγουν στον κοπροσωρό; Που 

θα καταλήγουν;  

− Η χωµάτινη ανοιχτή δεξαµενή επενδυµένη µε γεωύφασµα, που θα δέχεται τα υγρά απόβλητα, πόσο 

επισφαλής θεωρείται για υπερχειλίσεις από έντονες βροχοπτώσεις ή από σκισίµατα στο γεωύφασµα; Γιατί 
δεν επιλέχθηκε κάποια πιο ασφαλής κατασκευή, εφόσον πολύ κοντά διέρχεται η κοίτη του χειµάρρου Νέας 
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Απολλωνίας, η οποία καταλήγει στην προστατευόµενη λίµνη Βόλβη;  

− Εφόσον σε ακτίνα 2 χλµ υπάρχουν άλλες 5 κτηνοτροφικές µονάδες, γιατί δεν δηµιουργείται εκεί 
ένα κτηνοτροφικό πάρκο, µε καλύτερες δυνατότητες ελέγχου;».  

Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Κυριακίδης. 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: «Λυπούµαστε που ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ, αλλά τα ερωτήµατά µας δεν απαντήθηκαν. Έτσι, διατηρούµε 
τις επιφυλάξεις µας για τη διαχείριση των αποβλήτων, για την υγειονοµική κατάσταση, για τυχόν ρύπανση 

του διπλανού υδάτινου αποδέκτη που καταλήγει στη Βόλβη και για το ότι δεν έχει εξασφαλιστεί ακόµη 

άδεια νερού.».   

Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό, κατέθεσε και γραπτώς 
την τοποθέτησή του ως εξής: « Αναγνωρίζουµε ότι το έργο των µελετητών και των εισηγητών κινείται 
αναγκαστικά εντός των ορίων που καθορίζονται από το ισχύον νοµικό πλαίσιο που κάνει εκπτώσεις στην 

προστασία του περιβάλλοντος για να προστατεύσει τα κέρδη και την «επιχειρηµατικότητα» και από την 

άποψη αυτή η τοποθέτησή µας δεν έχει χαρακτήρα αµφισβήτησης της τεκµηρίωσης της ΜΠΕ και των 

αντίστοιχων εισηγήσεων αλλά πολιτικής τοποθέτησης που καθορίζεται από το συνολικότερο πλαίσιο και 
την συγκεκριµένη εφαρµογή του στο έργο που εξετάζουµε. 

Ειδικά για τη συγκεκριµένη µονάδα παίρνοντας υπόψη ότι: 
Α. Με βάση την αλληλογραφία µε τη διεύθυνση υδάτων προκύπτει ότι µέρος των επεξεργασµένων 

αποβλήτων θα διατίθεται σε αγροτεµάχια µε αποστάσεις µικρότερες ή ίσες από τις επιτρεπόµενες για την 

προστασία των υδρευτικών γεωτρήσεων η δε µερική διάθεση σε τµήµατά τους εµπεριέχει ρίσκο µη 

ουσιαστικής τήρησης της εν λόγω δέσµευσης.  
Β Υπάρχει κατά τη γνώµη µας ελαστική ερµηνεία της δυνατότητας εξαίρεσης από την απαγόρευση  

αύξησης της δυναµικότητας της  προς χρήση γεώτρησης που σύµφωνα µε το ίδιο έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Υδάτων επιτρέπεται µόνο για άρδευση ενώ εν προκειµένω γίνεται και αλλαγή χρήσης εν µέρει (προστίθεται 
δηλαδή και νέα χρήση). Η εν απαγόρευση µάλιστα ισχύει λόγω της κακής ποσοτικής  κατάστασης του  στην 

περιοχή του υπόγειου υδατικού συστήµατος Βόλβης όπως πληροφορούµαστε από το ίδιο έγγραφο. Να 

σηµειώσουµε επιπλέον το γεγονός ότι η εν λόγω γεώτρηση είναι ιδιωτική µέσα σε κοινόχρηστη έκταση. 

Γ.  ∆εν υπάρχει στα συνηµµένα της εισήγησης δήλωση πρόθεσης συνεργασίας µε τη µονάδα από 

αδειοδοτηµένο φορέα για τα νεκρά ζώα πλακούντες νεκρά έµβρυα κλπ   

 ∆. Σηµαντικά ζητήµατα που σηµειώνει στις παρατηρήσεις τους ο Φορέας ∆ιαχείρισης Κορώνειας 
Βόλβης όπως η σχετικά µικρή απόσταση από το ρέµα της Ν. Απολλωνίας (650µ) σε συνδυασµό µε την 

ευαισθησία του υδάτινου συστήµατος Κορώνειας Βόλβης και την πείρα επιβάρυνσής τους από λύµατα, ο 

κίνδυνος περαιτέρω υποβάθµισης της φτωχής αγροτικής πανίδας που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή να µη 

συµβεί και το γεγονός της εγκατάστασης της µονάδας εντός ενδιαιτήµατος αρπακτικών πτηνών και ζώων. 

Το γεγονός επίσης ότι το αγροτεµάχιο της εγκατάστασης συνορεύει µερικώς µε δασική έκταση. 

Ε. Τις ουσιώδεις παρατηρήσεις της υπηρεσίας κάποιες από τις οποίες θίγουν και πλευρές όσων 

αναφέραµε και άλλες όπως τα χωµατουργικά. 

 ΣΤ.  Το συνολικό νοµικό πλαίσιο λειτουργίας σε συνδυασµό µε την αποψίλωση των υπηρεσιών ελέγχου 

από προσωπικό και µέσα ώστε να πραγµατοποιείται µε στοιχειώδη επάρκεια ο έλεγχος τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων που συχνά δυστυχώς αποδεικνύεται ένα ευχολόγιο χωρίς αντίκρισµα.. 

Παίρνουµε επιπλέον υπόψη ότι η µονάδα βρίσκεται σε φάση σχεδιασµού 

Με βάση τα παραπάνω τοποθετούµαστε µε ΛΕΥΚΟ ». 

Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσαν ότι θα 

τοποθετηθούν µε λευκό.   

Τα λοιπά µέλη του Σώµατος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  
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 
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 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.: 257046 (6762)/18-06-2021 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 
980/24-06-2021 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  οµόφωνα  
                            (Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος,                                                                  

                              ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος τοποθετήθηκαν µε λευκό)                                                                                   

  

Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία κτηνοτροφικής µονάδας 256 

αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 250 µόσχων πάχυνσης, ιδιοκτησίας Λασκαρίνη ∆ηµητρίου, που θα 

εγκατασταθεί στο υπ’ αριθµ. 329 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Νέας Απολλωνίας του ∆ήµου Βόλβης, της 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 
 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 

Η υπό εξέταση κτηνοτροφική µονάδα ιδιοκτησίας ΛΑΣΚΑΡΙΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ θα εγκατασταθεί στο υπ’ 

αριθµ. 329 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Νέας Απολλωνίας, του ∆ήµου Βόλβης, σε νέες σταβλικές 
εγκαταστάσεις εµβαδού 4.830,88 τ.µ. και βοηθητικές εγκαταστάσεις 834 τ.µ.. 

Η δυναµικότητα της µονάδας θα είναι 256 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 250 µόσχων πάχυνσης δηλαδή 

381 Ισοδύναµα Ζώα. Σύµφωνα µε την Μελέτη στην δραστηριότητα θα απασχολούνται δύο εργαζόµενοι. 

Ο πλησιέστερος οικισµός, από την κτηνοτροφική µονάδα, είναι του Μεσοποτάµου και βρίσκεται σε απόσταση 

2300m.  

Οι ανάγκες της µονάδες για νερό σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε. είναι 30,1 m
3
/ηµέρα και θα καλύπτονται από 

υφιστάµενη γεώτρηση που υπάρχει σε κοινόχρηστη έκταση 650µ. ανατολικά της θέσης του έργου. Σύµφωνα 

µε την Μελέτη θα ζητηθεί η αδειοδότηση της υφιστάµενης γεώτρησης που βρίσκεται σε θέση µε 
συντεταγµένες χ=452509,50 και ψ=4492887,50 και ηλεκτροδοτείται από το 1999.  

Σύµφωνα µε την µελέτη θα κατασκευαστούν ένας στάβλος για τις 256 αγελάδες εµβαδού 4.310.88 τ.µ., ένα 

κτίσµα γραφείο και παγολεκάνη εµβαδού 84τ.µ., µία αποθήκη ζωοτροφών, εµβαδού 480 τ.µ., ένας στάβλος 
µοσχαριών 520τ.µ. και η κοπροσωρός εµβαδού 225τ.µ.. Ο κύριος όγκος των Αποβλήτων Εκσκαφών 

κατασκευής και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που θα παραχθούν κατά τις εργασίες κατασκευής της µονάδας θα  

είναι χώµατα και πέτρες µε κωδικό 17 05 04. Κατά την διάρκεια των εργασιών θα χρησιµοποιηθεί χηµική 

τουαλέτα. 
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Ο συνολικός όγκος αποβλήτων που προέρχονται από τις αγελάδες της µονάδας υπολογίζονται στην Μ.Π.Ε. σε 
25,05m

3
 την ηµέρα. Τα απόβλητα οδηγούνται µε ξέστρα σε κανάλια, από εκεί µαζί µε τα απόνερα των 

πλύσεων σε µία πρώτη δεξαµενή συλλογής-οµογενοποίησης όγκου 300m
3 όπου θα υπάρχει αναµικτήρας και 

στη συνέχεια θα περνούν από κοπροδιαχωριστή. Τα στερεά θα πέφτουν σε κοπροσωρό και τα υγρά σε 
χωµάτινη ανοιχτή δεξαµενή επενδυµένη µε γεωύφασµα (ΑΧΑ∆) όπου και εκεί θα υπάρχει αναµικτήρας. 
Κατόπιν και αφού µειωθεί το οργανικό φορτίο τους θα οδηγούνται στα χωράφια για λίπανση. Τα αγροτεµάχια 

στα οποία θα µεταφέρονται τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα για φυσική λίπανση είναι στο σύνολο 639,3 

στρέµµατα και βρίσκονται σε κοντινή περιοχή της δραστηριότητας του θέµατος στο αγρόκτηµα της Νέας 
Απολλωνίας. 

 Τα λύµατα του προσωπικού οδηγούνται σε σηπτικό βόθρο όγκου 6,28κ.µ. και από εκεί θα µεταφέρονται µε 
αδειοδοτηµένο βυτιοφόρο στη µονάδα επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Βόλβης. 

Τα αστικά απόβλητα, της µονάδας θα συλλέγονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες  του ∆ήµου Βόλβης. 

Τα στερεά απόβλητα όπως χαρτιά και χαρτόνια πλαστικά, θα διατίθενται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία. 

 

 Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης  

Η εν λόγω κτηνοτροφική µονάδα βρίσκεται εντός Natura 2000 (Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 

«GR1220009 Λίµνες Κορώνειας- Βόλβης, Στενά Ρεντίνας»), εντός Γ΄ Ζώνης προστασίας Εθνικού Πάρκου 

Κορώνειας-Βόλβης και Στενών Ρεντίνας, και εκτός οικισµού. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.11475/11-03-2021 

γνωµοδότηση της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Λαγκαδά «η ζητούµενη χρήση κτηνοτροφικής µονάδας 
επιτρέπεται». 

 

 

Άδειες –Έγγραφα -Συµφωνητικά  

 

1) Η Υπ’ αριθµ. 432/19-2-2021 Βεβαίωση της ∆.Ε.Υ.Α. του ∆ήµου Βόλβης σύµφωνα µε την οποία δεν µπορεί 
να υδροδοτήσει το υπ’ αριθµ. 329 αγροτεµάχιο της ∆.Κ. Νέας Απολλωνίας. 
2) Η  υπ’ αριθµ.11475/11-03-2021 γνωµοδότηση χρήσης γης της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Λαγκαδά. 

 

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

 

Εξασφαλίζονται θέσεις εργασίας. Ενισχύεται η τοπική οικονοµία κατά τη διάρκεια των εργασιών, από την 

αγορά των υλικών. 

Αυξάνεται η εγχώρια παραγωγή γάλακτος και βόειου κρέατος. 

 

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. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά µε τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

Πριν την έκδοση της Απόφασης Ε.Π.Ο.  

1. Να οριστούν επακριβώς οι υδρευτικές ανάγκες της δραστηριότητας και να καλύπτονται από 

νόµιµη πηγή υδροδότησης. 

2. Να οριστεί επακριβώς η χρήση και οι χώροι τοποθέτησης του µεγάλου όγκου χώµατος που θα 

προκύψει από την διάνοιξη των θεµελίων και από την αποχωµάτωση για την κατασκευή της 
ανοιχτής χωµάτινης δεξαµενής (ΑΧΑ∆). 

 

Με την έκδοση της Απόφασης ΕΠΟ 

1. Τα οχήµατα µεταφοράς των υλικών να είναι καλυµµένα για να µην υπάρχει διασπορά σκόνης στο 

περιβάλλον. 

2. Όλες οι εργασίες να γίνουν εντός χρονικής περιόδου καθορισµένης σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
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Φορέα Κορώνειας-Βόλβης -Χαλκιδικής. 

3. Να µην πραγµατοποιούνται εργασίες συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού που θα 

χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου του θέµατος εντός του χώρου εγκατάστασης αυτού. 

4. Για τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) θα πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις της ΚΥΑ36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ1312/Β/2010). 

5. Μετά το τέλος των εργασιών κατασκευής να αποµακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις 
και να γίνει διαµόρφωση και αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου κατά το δυνατόν στην 

αρχική κατάστασή του. 

6. Να γίνει καταχώρηση της µονάδας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ 

7. 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.” 

8. Για τη διαχείριση των νεκρών ζώων να εφαρµόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική 

νοµοθεσία υγειονοµικής κτηνιατρικής.  

 

 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. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
13. Χρυσοµάλλης Νικόλαος 
 

Χ 
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