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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                     ΘΕΜΑ 12ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε «Υφιστάµενη κτηνοτροφική µονάδα στερούµενη 

περιβαλλοντικών όρων, 370 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, ιδιοκτησίας ∆αργινάκη Παναγιώτη και 
∆αργινάκη Σταύρου», που είναι εγκατεστηµένη στα αγροτεµάχια 676θ και 676ι αγροκτήµατος 
Αναλήψεως, ∆.Ε. Λαγκαδά, του ∆ήµου Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 12
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε «Υφιστάµενη κτηνοτροφική µονάδα στερούµενη περιβαλλοντικών όρων, 
370 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, ιδιοκτησίας ∆αργινάκη Παναγιώτη και ∆αργινάκη Σταύρου», που 

είναι εγκατεστηµένη στα αγροτεµάχια 676θ και 676ι αγροκτήµατος Αναλήψεως, ∆.Ε. Λαγκαδά, του ∆ήµου 

Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1139/17-07-2020 

διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Αθ. 

Βαφάκη, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Βαφάκη έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 238098 (5651)/17-07-2020 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στη λειτουργία 

της δραστηριότητας και έκανε συγκεκριµένες παρατηρήσεις επί της Μ.Π.Ε.. Ακολούθησαν ερωτήσεις των 

κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής και κ. Ζέρβα Γεωργίου, τακτικών µελών, στις οποίες απάντησε η κ. Βαφάκη.  

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά µε την επισήµανση να 

εξασφαλιστεί η νόµιµη τροφοδοσία της µονάδας µε νερό. Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, και 
ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, 
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τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό και εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά µε την 

τήρηση των όρων που θέτει η υπηρεσία. Τα λοιπά µέλη του Σώµατος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  

 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.: 238098 (5651)/17-07-2020 

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

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 1139/17-07-2020 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), τη µε α.π.: οικ.852/13-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: Ω0ΜΣ7ΛΛ-Γ4Θ), 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  

                                           (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος τοποθετήθηκε µε λευκό) 

                                                                                                             

Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε «Υφιστάµενη κτηνοτροφική µονάδα στερούµενη περιβαλλοντικών 
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όρων, 370 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, ιδιοκτησίας ∆αργινάκη Παναγιώτη και ∆αργινάκη Σταύρου», 
που είναι εγκατεστηµένη στα αγροτεµάχια 676θ και 676ι αγροκτήµατος Αναλήψεως, ∆.Ε. Λαγκαδά, του 

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

Η κτηνοτροφική µονάδα του ∆αργινάκη Παναγιώτη είναι ήδη εγκατεστηµένη στα αγροτεµάχια 676θ, 676ι 
αγροκτήµατος Ανάληψης, συνολικής έκτασης 18.768,74m

2
 σε υφιστάµενα  κτίρια, που περιλαµβάνουν, 

χώρους ανάπαυσης και εκτροφής αγελάδων, αµελκτήριο, δωµάτιο σταβλίτη, αποθήκες και µηχανοστάσιο. Για 

τα κτίρια αυτά υπάρχουν οικοδοµικές άδειες ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση του Ν4178/2013. Η κτηνοτροφική 

µονάδα του ∆αργινάκη Σταύρου πρόκειται να εγκατασταθεί σε κτίρια τα οποία θα κατασκευαστούν στα 

παραπάνω αγροτεµάχια, θα περιλαµβάνουν χώρους εκτροφής των αγελάδων και για τα οποία πρόκειται να 

εκδοθεί οικοδοµική άδεια. Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις της επιτροπής σταυλισµού, στη 

µονάδα έχει παραχωρηθεί επιπλέον τµήµα 700m
2 

µε την 3608/29-08-2006 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. και η 

πραγµατική συνολική έκταση των αγροτεµαχίων που εδρεύει η εγκατάσταση είναι 19.468,74m
2 
. 

Ο πλησιέστερος οικισµός από την κτηνοτροφική µονάδα είναι της Ανάληψης και βρίσκεται σε απόσταση 

435m. 

Σηµειώνεται ότι έχει εκδοθεί η αρ. Πρωτ. 357679(12502)/ 27-06-2019 απόφαση της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Αλιείας Μ.Ε.Θ. για µείωση της απαιτούµενης απόστασης  της κτηνοτροφικής µονάδας από τον 

οικισµό της Ανάληψης από 800m σε 400m (παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν4056/2012- ΦΕΚ 52/ Α΄/12-03-2012),  

µε βάση την από 25 Ιουνίου 2019, εισήγηση της επιτροπής σταυλισµού, λόγω σοβαρών µεταβολών του 

εδαφικού αναγλύφου.  

Η δυναµικότητα της µονάδας του ∆αργινάκη Παναγιώτη είναι 195 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής µε τα 

παράγωγά τους. Η δυναµικότητα της µονάδας του ∆αργινάκη Σταύρου είναι 175 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 
µε τα παράγωγά τους. Συνολικά η δυναµικότητα της µονάδας είναι 370  αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. 

Οι ανάγκες της µονάδες για νερό είναι για πλύση του αµελκηρίου, πόση των αγελάδων και του προσωπικού 

καθώς και την υγιεινή του προσωπικού και υπολογίζεται σε 11.923,09m
3
  το χρόνο. 

Η µονάδα υδροδοτείται από τη ∆.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά, χωρίς να υπάρχει έγγραφο που να αναφέρεται στη 

δυνατότητα υδροδότησης και τη µέγιστη ποσότητα ύδατος, µε την οποία µπορεί να τροφοδοτήσει τη µονάδα,  

καθώς και από υφιστάµενη γεώτρηση, για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για τη νοµιµότητά της, την άδεια 

χρήσης νερού και την ποσότητα νερού που θα αντλείται από αυτή.  

Ο συνολικός όγκος αποβλήτων της µονάδας υπολογίζονται σε 35,54m
3
 την ηµέρα, τα οποία αποτελούνται από 

τα υγρά πλύσης του αλµεκτηρίου και τα απόβλητα των αγελάδων. Τα απόβλητα οδηγούνται µε ξέστρα σε 
κοπροδιαδρόµους και στη συνέχεια σε τρεις βόθρους συνολικού όγκου 249,46m

3
 . Η κοπριά από τον αύλειο 

χώρο των εγκύων ζώων συγκεντρώνεται σε κοπροσωρό 105m
2 
. 

Τα λύµατα του προσωπικού οδηγούνται σε σηπτικό βόθρο. 

Όλα τα παραπάνω απόβλητα µεταφέρονται σε µονάδα Βιαερίου καθηµερινά, σύµφωνα µε το ιδιωτικό 

συµφωνητικό της κτηνοτροφικής µονάδας µε το «ΒΙΟΑΕΡΙΟ  ΛΑΓΚΑ∆Α Α.Ε.»   

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

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

Η εγκατάσταση και του ∆αργινάκη Παναγιώτη και του ∆αργινάκη Σταύρου έχουν καταχωριστεί στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

 

 Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης  

Η εν λόγω κτηνοτροφική µονάδα βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «GR1220009 Λίµνες 
Κορώνειας- Βόλβης, Στενά Ρεντίνας» - Γ΄ Ζώνη προστασίας, εντός Natura 2000 και εκτός οικισµού. 

 

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: 

1. Πριν την έκδοση ΑΕΠΟ να  εξασφαλιστεί η νόµιµη τροφοδοσία µε  νερό της µονάδας, τόσο από τη 
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∆ΕΥΑ Λαγκαδά, όσο και από την υφιστάµενη γεώτρηση. Να αναφέρονται οι ποσότητες νερού µε τις 
οποίες τροφοδοτείται η µονάδα τόσο από τη ∆ΕΥΑ Λαγκαδά, όσο και από τη γεώτρηση και να 

εξασφαλιστεί η νοµιµότητάς της και η άδεια χρήσης νερού σε συγκεκριµένο χρόνο.  

2. Να διευκρινιστεί  ακριβώς η έκταση που καταλαµβάνει η µονάδα και να κατατεθεί νέο τοπογραφικό, 

που να περιλαµβάνονται όλα τα αγροτεµάχια που κατέχει.  
 

 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. Κίκης Αθανάσιος 
5. Πάλλας Κωνσταντίνος 
6. Τζόλλας Νικόλαος 
7. Γκανούλης Φίλιππος 
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος 
10. Παπαστεργίου Χρήστος 
11. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
12. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

13. Μήττας Χρήστος 
 

Χ 
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