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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                         ΘΕΜΑ 5ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε «Υφιστάµενο πτηνοτροφείο, δυναµικότητας 72.570 ορνίθων 

πάχυνσης, της εταιρείας ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ Ο.Ε.», που είναι εγκατεστηµένο στο 125 

αγροτεµάχιο, ∆.Κ. Μεσαίου, ∆.Ε. Καλλιθέας, του ∆ήµου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 

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

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε «Υφιστάµενο πτηνοτροφείο, δυναµικότητας 72.570 ορνίθων πάχυνσης, της 
εταιρείας ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ Ο.Ε.», που είναι εγκατεστηµένο στο 125 αγροτεµάχιο, ∆.Κ. 

Μεσαίου, ∆.Ε. Καλλιθέας, του ∆ήµου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 2039/11-12-2020 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.: 628869 (14806)/09-12-2020 εισήγηση 

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

Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι πρόκειται για υφιστάµενη µονάδα που θέλει να αυξήσει τη δυναµικότητά της, 
εξήγησε εν συντοµία τον τρόπο λειτουργίας της και ανέφερε ότι η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά 

διαφοροποιώντας τη δυναµικότητα της µονάδας από 72.570 σε 68.544 όρνιθες. Ακολούθησαν ερωτήσεις 
των κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου, τακτικών µελών, που αφορούσαν τη µείωση 

της δυναµικότητας, την άδεια νερού και τα νεκρά πουλιά. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος κατέθεσε και γραπτώς 
τις ερωτήσεις του ως εξής: ‘’Έχει πραγµατοποιηθεί η γεώτρηση; Η άδεια κατασκευής της έχει λήξει από 30 

03 2019. Πήρε ανανέωση; Η προσκόµιση του αρ. πρωτ. που αναφέρεται στην εισήγηση αφορά  

λειτουργούσα γεώτρηση; 

Στο συµφωνητικό µε την εταιρία βιοαερίου (Βιοενέργεια Νιγρήτας Α.Ε.) δεν προσδιορίζεται η τάξη 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Γραµµατεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 
 

Ταχ. ∆/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ηµεροµηνία: 30 ∆εκεµβρίου 2020 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 688988 (350) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 138/23-12-2020  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 18/2020  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 2039/11-12-2020                                                                                                                                

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 201039124 

 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. 
Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 
 
 

ηλεκτρονική υποβολή 

 

ΑΔΑ: 9ΞΘΞ7ΛΛ-4Γ4



http://www.pkm.gov.gr 2 

µεγέθους των αποβλήτων κοπριάς που µπορεί αυτή να παραλαµβάνει; Μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα 

γίνεται απρόσκοπτη αποκοµιδή, σε συνδυασµό µε το µέγεθος της έκτασης της εγκατάστασης κοπροσωρού 

της µονάδας; 

Πουθενά στην ΜΠΕ δεν γίνεται αναφορά σε ψυκτικούς θαλάµους για την φύλαξη των νεκρών πτηνών 

µέχρι την παραλαβή τους από την εταιρία εµπορίας διαχείρισης (ΕΛΒΙΤΑ ΑΒΕΕ). όπως προβλέπει η 

µεταξύ τους σύµβαση. ∆εν είναι υποχρεωτικό  να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη; Πρόκειται για εκ περαδροµής 
παράβλεψη ή δεν υπάρχει;». 

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

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 ληφθούν 

υπόψη τα ζητήµατα που έθεσαν οι συνάδελφοι µε τις ερωτήσεις τους. Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, ο κ. 

Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικά µέλη, και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσαν ότι θα 

υπερψηφίσουν το θέµα µε την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που θέτει η υπηρεσία. Ο κ. Ιγνατιάδης 
Θεόδωρος, τακτικό µέλος, επίσης δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, η τοποθέτησή του υποβλήθηκε και 
γραπτώς και έχει ως εξής: «Η σχετική εισήγηση της υπηρεσίας σε ό, τι αφορά την παράταξή µας δεν 

κρίνεται από την αντίστοιχη προσπάθεια των εργαζοµένων της Π.Κ.Μ που εισηγούνται διότι ως γνωστό 

όλοι είναι υποχρεωµένοι να λειτουργούν µέσα σε ένα πλαίσιο όπου η περιβαλλοντική νοµοθεσία 

καθορίζεται κυρίως κατά βάση από το αν εξυπηρετεί ή όχι τους επενδυτές.  
Λαµβάνουµε υπόψη: 

- Ότι η µονάδα είναι σχετικά καινούργια και φαίνεται να γίνεται µια έµπρακτη προσπάθεια µε βάση και την 

γνωµοδότηση της επιτροπής σταβλισµού και την προσκόµιση στοιχείων που ζήτησε όπως φαίνεται από την 

εισήγηση να τηρεί τουλάχιστον τις υποχρεώσεις της απέναντι στη νοµοθεσία (πυρόσβεση, άδεια νερού, 

ΗΜΑ, απουσία πιστοποιηµένων πολεοδοµικών παραβάσεων). 

- Τις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήµατά µας τουλάχιστο σε ό, τι αφορά τη διάθεση της κοπριάς και 
των νεκρών πτηνών. 

- Την 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.  

- Την αδυναµία ουσιαστικού ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των πρόσθετων 

προϋποθέσεων που βάζει η υπηρεσία, αποψίλωσης των υπηρεσιών ελέγχου από προσωπικό και µέσα και 
λόγω του νοµικού πλαισίου λειτουργίας, ψηφίζουµε ναι.». 

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.: 628869 (14806)/09-12-2020 

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

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 2039/11-12-2020 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 
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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  

                                                                                                                            
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε «Υφιστάµενο πτηνοτροφείο, δυναµικότητας 72.570 ορνίθων πάχυνσης, 
της εταιρείας ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ Ο.Ε.», που είναι εγκατεστηµένο στο 125 αγροτεµάχιο, ∆.Κ. 

Μεσαίου, ∆.Ε. Καλλιθέας, του ∆ήµου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την εισήγηση που 

ακολουθεί. 
 

Είδος & Περιγραφή έργου 

Η πτηνοτροφική µονάδα  λειτουργεί µε την αρ. Πρωτ. 17484/13-11-2018 άδεια εγκατάστασης πτηνοτροφείου 

Β΄ κατηγορίας δυναµικότητας 18.000 ορνίθων.  

Η υφιστάµενη εγκατάσταση αποτελείται από θάλαµο θερµοκηπιακού τύπου 1.386τ.µ. εκ των οποίων τα 42τ.µ. 

είναι προθάλαµος και ο ωφέλιµος χώρος για τα πτηνά είναι 1.344τ.µ., µηχανοστάσιο 15τ.µ. σιλό φυράµατος 
δεξαµενή προπανίου κοπροσωρό 104τ.µ. γεώτρηση και βόθρο. 

Υπό κατασκευή βρίσκεται δεύτερος θάλαµος και προβλέπεται η κατασκευή 3ου. Και οι τρεις θάλαµοι θα 

έχουν τις ίδιες διαστάσεις και την ίδια χωρητικότητα. Τέλος θα κατασκευαστεί µικρή κατοικία συνολικού 

εµβαδού 49,974τ.µ. για τη φιλοξενία του υπεύθυνου ελέγχου της εγκατάστασης. 

Κατά τη φάση της λειτουργίας, η µέγιστη δυναµικότητα κάθε θαλάµου σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 

283329/2010 (ΦΕΚ 1940/Β΄/14-10-2010) «Καθορισµός ελάχιστων κανόνων για την προστασία των 

κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2007/43/ ΕΚ του 

Συµβουλίου, είναι 22.848 όρνιθες ανά θάλαµο εκτροφής και άρα συνολικά για τους τρεις θαλάµους 
3Χ22.848=68.544 όρνιθες.  

Τα κοτόπουλα εισέρχονται στο χώρο εκτροφής σε ηλικία µιας ηµέρας, παραµένουν στο χώρο εκτροφής 
τουλάχιστον 56 ηµέρες και µεταφέρονται ζωντανά σε αδειοδοτηµένο σφαγείο. Στη διάρκεια του έτους, 
πραγµατοποιούνται 5,6 εκτροφές.  

Ο θάλαµος εκτροφής καθαρίζεται στο τέλος κάθε εκτροφής. Αποµακρύνονται η παραγόµενη κόπρος µαζί µε 
τη στρωµνή που τοποθετείται στο θάλαµο. Παραλαµβάνονται από αδειοδοτηµένη εταιρεία παραγωγής 
βιαερίου. Για την ενδεχόµενη ανάγκη εναπόθεσης της κόπρου - στρώµνης κατά την ηµέρα καθαρισµού και για 

διάστηµα λίγων ηµερών που µπορεί να προκύψει από τυχόν καθυστέρηση παραλαβής από τη µονάδα 

βιοαερίου υπάρχει  κοπροσωρός που µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της µονάδας. Στο θάλαµο γίνεται ξέπλυµα 

µε νερό που καταλήγει σε βόθρο και πραγµατοποιείται απολύµανση του θαλάµου ώστε να υποδεχθεί την 

επόµενη εκτροφή.  

Το ποσοστό θνησιµότητας των ορνίθων σε µονάδες κρεοπαραγωγής ανέρχεται σε 2-3%. Οι νεκρές όρνιθες 
παραλαµβάνονται από αδειοδοτηµένη για το σκοπό αυτό εταιρεία.  

Οι ανάγκες της µονάδας σε νερό, είναι περίπου 26.000m
3 

/έτος και καταναλώνονται για πόση των πτηνών, 

καθαριότητα εγκαταστάσεων και εργαζοµένων , λειτουργία των panel δροσισµού της µονάδας, άρδευση του 
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αγροτεµαχίου και καλύπτονται από γεώτρηση. 

  Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης  

Η εν λόγω πτηνοτροφική µονάδα βρίσκεται σε περιοχή που από το Γ.Π.Σ. του πρώην ∆ήµου Καλλιθέας 
(ΦΕΚ165/ΑΑΠ/27-06-2011) έχει χαρακτηριστεί ΠΕΠ-∆-περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων του 

πρωτογενούς τοµέα, στην οποία επιτρέπονται εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών κτηνοτροφικών αλιευτικών 

και λοιπών αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

 

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 αρµόδια υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά διαφοροποιώντας τη δυναµικότητα 

της πτηνοτροφικής µονάδας από 72.570 όρνιθες σε 68.544 σύµφωνα µε τα ωφέλιµα τετραγωνικά 

εκτροφής των θαλάµων. 

Σηµείωση: Στην αρµόδια Υπηρεσία κατατέθηκαν:  

1) Αποδεικτικό εγγραφής στο ΗΜΑ. 

2) Φωτοτυπίες τιµολογίων αγοράς πυροσβεστήρων και Υπεύθυνης ∆ήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου προς 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

3) Αρ. Πρωτοκόλλου της Αίτησης της Πτηνοτροφικής Μονάδας για χορήγηση άδειας χρήσης νερού. 

 Πριν την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο να εκδοθεί η άδειας χρήσης νερού και να εξασφαλιστεί η νόµιµη κάλυψη των  

 αναγκών της µονάδας σε νερό, από τη γεώτρηση.  

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ 
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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. Χαριστέας Άγγελος 
8. Γκανούλης Φίλιππος 
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

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

 

ΑΔΑ: 9ΞΘΞ7ΛΛ-4Γ4


		2020-12-30T14:24:02+0200
	Athens




