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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Θεσσαλονίκη, 18 Οκτωβρίου 2019 
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 
Τηλεοµοιοτυπία: 2313 – 319 723 
URL:       www.pkm.gov.gr 
       Συλλογικά Όργανα 
                             Μητροπολιτική Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ -  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ΗΣ /17-10-2019 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

     Η Μητροπολιτική Επιτροπή Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην τακτική 
συνεδρίασή της, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κ.Μ. (Βασ. Όλγας 
198, Θεσσαλονίκη), συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων 
από 110 έως 123 του έτους 2019. 

       
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

Θέµα 1ο: 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Απόφαση αριθµ. 2125/25-09-2019 
της Οικονοµικής Επιτροπής)  

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 110/2019)  

Θέµα 2ο: 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Αρ. πρωτ. εισήγησης: 617439 
(14023)/03-10-2019)  

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 111/2019)  

Θέµα 3ο: 

Ορισµός εκπροσώπου και αντικαταστάτη του για τη συγκρότηση επιτροπής 
θαλασσίων µέσων αναψυχής (Αριθµ. 20 Γ.Κ.Λ.) για τα έτη 2019-2020 / 
Λιµεναρχείο Ιερισσού 
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 Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 112/2019) 
 

Θέµα 4ο: 

Ορισµός εκπροσώπου και αντικαταστάτη του για τη συγκρότηση επιτροπής 
χαρακτηρισµού παραλιών ως πολυσύχναστων σύµφωνα µε το Προεδρικό 
διάταγµα 31/2018 (ΦΕΚ 61-Α’) για τα έτη 2019-2020 / Λιµεναρχείο Ιερισσού 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 113/2019) 

Θέµα 5ο: 

Ορισµός εκπροσώπου και αντικαταστάτη του για τη συγκρότηση επιτροπής 
ανέλκυσης, αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για τα έτη 
2019-2020 / Λιµεναρχείο Ιερισσού  

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 114/2019) 

Θέµα 6ο: 

Ορισµός εκπροσώπου και αντικαταστάτη του για τη συγκρότηση Επιτροπών 
για τον χαρακτηρισµό των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων 
(σύµφωνα µε το Προεδρικό διάταγµα 31/2018) και για τα θαλάσσια µέσα 
αναψυχής (σύµφωνα µε τον Γ.Κ.Λ. αριθ. 20) για τα έτη 2019 - 2020 / 
Κεντρικό Λιµεναρχείο Θεσσαλονίκης 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 115/2019) 

Θέµα 7ο: 

Ορισµός εκπροσώπου και αντικαταστάτη του για τη συγκρότηση Επιτροπών 
για τον χαρακτηρισµό των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων 
(σύµφωνα µε το Προεδρικό διάταγµα 31/2018) και για τα θαλάσσια µέσα 
αναψυχής (σύµφωνα µε τον Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 – ΦΕΚ 444Β’/1999) για τα έτη 
2019-2020 / Λιµεναρχείο Ν. Μηχανιώνας 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 116/2019) 

Θέµα 8ο: 

Ορισµός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του 
Συµβουλίου Χρηστών Λιµένα Θεσσαλονίκης  

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 117/2019) 

Θέµα 9ο: 

Ορισµός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της 
Επιτροπής του Ν.2734/99 (περί χορήγησης και ανανέωσης αδειών 
εγκατάστασης εκδιδοµένων επ’ αµοιβή προσώπων) 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 118/2019) 

Θέµα 10ο: 

Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων για την 
εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση του συστήµατος θέρµανσης του κτιρίου 
όπου στεγάζεται η Χηµική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας’’, του τµήµατος 
Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 119/2019) 
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Θέµα 11ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά 
πτηνοτροφική µονάδα ιδιοκτησίας ‘’ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ’’, 
δυναµικότητας 38.000 ωοτόκων ορνίθων, που είναι εγκατεστηµένη στην 
εκτός σχεδίου περιοχή Ασσήρου της ∆.Κ. Ασσήρου, ∆.Ε. Ασσήρου, του 
∆ήµου Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Οµόφωνη θετική γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 120/2019) 

Θέµα 12ο: 

Γνωµοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου παραγωγής ειδών συσκευασίας, µε 
την επωνυµία ‘’Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’, υφιστάµενη µονάδα παραγωγής 
εύκαµπτων υλικών συσκευασίας, που βρίσκεται στα αγροτεµάχια 950, 951, 
952 αγροκτήµατος Καλοχωρίου, στην οδό Σταδίου 21, του ∆ήµου ∆έλτα, 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Κατά πλειοψηφία θετική γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 121/2019) 

Θέµα 13ο: 

Γνωµοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων της βιοµηχανίας πλαστικών σωλήνων και 
εξαρτηµάτων, µε την επωνυµία ‘’PALAPLAST Α.Ε.’’, υφιστάµενη µονάδα 
πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων, που βρίσκεται στη Βιοµηχανική 
Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), στο Ο.Τ. 30 της Γ’ Φάσης Σίνδου στο 
∆ήµο ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. 

Οµόφωνη θετική γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 122/2019) 

Θέµα 14ο: 

Γνωµοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων της υφιστάµενης µονάδας παραγωγής ασετιλίνης, 
εµφιάλωσης βιοµηχανικών και ιατρικών αερίων, κέντρο επανελέγχου φιαλών, 
µε την επωνυµία ‘’ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ Α.Τ.Β.Ε.Ε.’’, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 44 Β’ 
Φάση της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης στο ∆ήµο ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
Π.Κ.Μ. 

Οµόφωνη θετική γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 123/2019) 

                 

                                                                                         Ο Πρόεδρος                                           

                                                                                         Κωνσταντίνος Πάλλας 


