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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Ταχ. Δ/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 15Η Σ /11-10-2021 ‘ ’ΜΕ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ’’ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

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 το άρθρο 67 του 
ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) και την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί ‘’Παροχής 
διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: 
Presence.gov.gr.’’, στις 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., 
συζήτησε τα παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων από 84 έως 94 του 
έτους 2021. 
 
 

      
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

Θέμα 1ο: 

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

Ομόφωνη θετική γνωμοδότηση 

(Αριθμ. απόφασης 84/2021) 
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Θέμα 2ο: 

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

 

Θετική κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση 

(Αριθμ. απόφασης 85/2021) 

Θέμα 3ο: 

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 (Δ.Κ. Ευκαρπίας), Δ.Ε. Ευκαρπίας του 
Δήμου Παύλου Μελά (ΠΕΤ: 2102476823) (από αναβολή) 

 

Ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση  

(Αριθμ. απόφασης 86/2021) 

Θέμα 4ο: 

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 (Δ.Κ. Νεοχωρούδας), Δ.Ε. Καλλιθέας του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, λόγω επέκτασης σε όμορα αγροτεμάχια, 
μηχανολογικής τροποποίησης και προσθήκης νέων δραστηριοτήτων 
αποθήκευσης (α/α 7α και 9α της 4ης ομάδας), μέσω προσθήκης κωδικών του 
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΠΕΤ: 2105527523) (από αναβολή) 

 

Ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση 

(Αριθμ. απόφασης 87/2021) 

Θέμα 5ο: 

Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το έργο ‘’Κεντρικός Συλλεκτήριος 
αγωγός ακαθάρτων – αντλιοστασίου – καταθλιπτικού αγωγού – αγωγού 
διάθεσης - εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων – βοθρολυμάτων του 
οικισμού Ασπροβάλτας του Δήμου Βόλβης’’ για την ανανέωση και 
τροποποίηση της ΑΕΠΟ 1054/31-03-2011 

 

Ομόφωνη θετική γνωμοδότηση 
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(Αριθμ. απόφασης 88/2021) 

Θέμα 6ο: 

Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων της Κτηνοτροφικής μονάδας βουστασίου δυναμικότητας 300 
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 300 μόσχων αντικατάστασης των κ. 
Δράκου Χ. - Δράκου Κ. Ο.Ε., που είναι εγκατεστημένη στα αγροτεμάχια 
384α, 19 και 20 του αγροκτήματος Νέας Απολλωνίας, του Δήμου Βόλβης, 
της  Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

 

Ομόφωνη θετική γνωμοδότηση 

(Αριθμ. απόφασης 89/2021) 

Θέμα 7ο: 

Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής 
αναφορικά με τα θαλάσσια μέσα αναψυχής έτους 2022 βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 (ΦΕΚ 1929Β’/2018) - 
Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης 

Εγκρίθηκε ομόφωνα 

Τακτικός εκπρόσωπος: κ. Τζόλλας Νικόλαος 
Αναπληρώτρια εκπρόσωπος: κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

 

(Αριθμ. απόφασης 90/2021) 

Θέμα 8ο: 

Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την επέκταση της δραστηριότητας 
‘’Βιομηχανία παραγωγής χαρτοπολτού από ανακύκλωση παλαιοχάρτου και 
παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού’’ της εταιρείας ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ – ΜΕΛ Α.Ε.’’, στο Βιομηχανικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, 
στην Κάτω Γέφυρα, Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου, Δ. Χαλκηδόνας, Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. 

 

Ομόφωνη θετική γνωμοδότηση 

(Αριθμ. απόφασης 91/2021) 

Θέμα 9ο: 

Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη δραστηριότητα ‘’Κέντρο 
Αποθήκευσης και Διανομής’’ της εταιρίας JUMBO A.E.E., που πρόκειται να 
εγκατασταθεί σε τμήμα του αριθμ. 197 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος 
«Στάνοβο» Καβαλαρίου, στη Δ.Ε. Λαγκαδά, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης 

 

Ομόφωνη θετική γνωμοδότηση 

(Αριθμ. απόφασης 92/2021) 

Θέμα 10ο: 

Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη λειτουργία υφιστάμενης 
κτηνοτροφικής μονάδας 350 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 300 
μόσχων πάχυνσης, στο όνομα των συστεγαζόμενων κτηνοτρόφων 
ΘΑΝΑΣΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΘΑΝΑΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που είναι 
εγκατεστημένη στα υπ’ αριθμ. 1838, 1839, 1840α, 1840β, 1841, 1989α, 
1689β, 1689γ, και 1690β αγροτεμάχια του αγροκτήματος Σοχού, του Δήμου 
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Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

 

Θετική κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση 

(Αριθμ. απόφασης 93/2021) 

Θέμα 11ο: 

Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη δραστηριότητα ‘’Εγκατάσταση 
πτηνοτροφείου εκτροφής 53.000 κοτόπουλων πάχυνσης’’ της εταιρείας 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 
1644 αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 9.660 τ.μ., στη Δ.Κ. Σίνδου της Δ.Ε. 
Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 1811009628) 

 

Ομόφωνη θετική γνωμοδότηση 

(Αριθμ. απόφασης 94/2021) 

 

                                                                                                        
 
                                                                                                          Ο Πρόεδρος                                

                                                                                         Θεόδωρος Μητράκας 


