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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 3ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε τη λειτουργία υφιστάµενης κτηνοτροφικής µονάδας 290 

αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 220 µόσχων πάχυνσης (400 ισοδύναµων ζώων), στο όνοµα των 

συστεγαζόµενων κτηνοτρόφων ΚΑΖΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΚΑΖΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, που είναι 
εγκατεστηµένη στα υπ’ αριθµ. 83, 86 και 87 αγροτεµάχια του αγροκτήµατος Καλοχωρίου, ∆.Ε. Εχεδώρου, 

του ∆. ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 3
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε τη λειτουργία υφιστάµενης κτηνοτροφικής µονάδας 290 αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής και 220 µόσχων πάχυνσης (400 ισοδύναµων ζώων), στο όνοµα των συστεγαζόµενων 

κτηνοτρόφων ΚΑΖΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΚΑΖΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, που είναι εγκατεστηµένη στα υπ’ 

αριθµ. 83, 86 και 87 αγροτεµάχια του αγροκτήµατος Καλοχωρίου, ∆.Ε. Εχεδώρου, του ∆. ∆έλτα, Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1264/23-08-2021 διαβιβαστικό έγγραφο 

του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Στο σηµείο αυτό ζήτησε το λόγο ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, 
Αντιπρόεδρος, ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη ότι ανήκει στη µελετητική οµάδα που συνέταξε την Μ.Π.Ε. για 

το υπό συζήτηση θέµα και ως εκ τούτου θα απέχει από την ψηφοφορία, καθώς και ότι είναι στη διάθεση 

του Σώµατος προκειµένου να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις. Κατόπιν ο Πρόεδρος 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.: 386764 (9514)/18-08-2021 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τη λειτουργία 

της υφιστάµενης µονάδας και αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται 
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θετικά, διευκρινίζοντας ότι η υπηρεσία εισηγείται για δυναµικότητα 273 αντί 290 αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής. Κατόπιν ζήτησε το λόγο ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος έδωσε 
διευκρινίσεις επί των παρατηρήσεων της υπηρεσίας µε την ιδιότητα του µελετητή.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από την κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος. Η κ. Αγαθαγγελίδου κατέθεσε 
και γραπτώς τις ερωτήσεις της ως εξής: «1. α) Σύµφωνα µε την ΜΠΕ λειτουργεί στα οικόπεδα 83,86 και 87. 

Σε αυτοψία βρέθηκε ότι χρησιµοποιείται και το 85 αγροτεµαχιο β) Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών του ∆. 

∆έλτα έδωσε βεβαίωση επιτρεπτής δραστηριότητας για τα οικόπεδα 83 και 86. Εποµένως στο 87 της ΜΠΕ 

και το 85 της αυτοψίας δικαιούται να έχει δραστηριότητα η επιχείρηση; Όλα αυτά τα ρωτώ γιατί βρίσκεται 
οριακά εντός της περιοχής Νατουρα.  

2. Ο ∆ήµος δεν βεβαιώνει υδροδότηση - η γεώτρηση τους δεν έχει άδεια χρήσης νερού... Είναι νόµιµη η 

υδροδότηση της επιχείρησης;  
3. ∆εν εγκυµονεί κινδύνους διαρροών στην περιοχή νατουρα, όταν τα απόβλητα των ζώων οδηγούνται σε 
δεξαµενές µέσα από κανάλια; Εποµένως έχουµε θέµατα στην υπέρβαση των ορίων δυναµικότητας των 

αγελάδων, θέµατα στην υδροδότηση, αλλά και στο ιδιοκτησιακό... Μήπως θα ήταν πιο σωστό να λυθούν 

αυτά τα θέµατα πρώτα και µετά να γνωµοδοτήσουµε; ∆ηλαδή µήπως να µας το ξαναφέρουν σωστά το 

θέµα;».  

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 καταψηφίσουν, κατέθεσαν και γραπτώς την τοποθέτησή τους ως εξής: «Τους 
προβληµατισµούς και τα ερωτήµατά µας για τα µεγάλα κενά και ελλείψεις που παρουσιάζει η µελέτη, όπως 
αυτές καταγράφονται και από την εισήγηση της υπηρεσίας, τα καταθέσαµε µέσα από τις ερωτήσεις της κ. 

Αγαθαγγελίδου και απαντήσεις πειστικές δεν πήραµε. Μελέτες µε τέτοια κενά δεν µπορεί να παίρνουν 

θετική ψήφο. Πρέπει να επιστρέφονται και να ξανάρχονται χωρίς κενά.». 

Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας.  
Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό, σχολιάζοντας ότι 
θεωρεί πολύ σηµαντική την εξασφάλιση της διαχείρισης των αποβλήτων και ότι παρά τις διευκρινίσεις που 

δόθηκαν δεν πείστηκε.  
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε αποχή από την ψηφοφορία για τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω.  

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.: 386764 (9514)/18-08-2021 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 
1264/23-08-2021 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 
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‘‘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  κατά  πλειοψηφία  
   (Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Ζέρβας Γεώργιος καταψήφισαν, ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκε µε λευκό)  

                                                                                                                                                                                             

 Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε τη λειτουργία υφιστάµενης κτηνοτροφικής µονάδας 290 αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής και 220 µόσχων πάχυνσης (400 ισοδύναµων ζώων), στο όνοµα των συστεγαζόµενων 

κτηνοτρόφων ΚΑΖΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΚΑΖΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, που είναι εγκατεστηµένη στα υπ’ αριθµ. 

83, 86 και 87 αγροτεµάχια του αγροκτήµατος Καλοχωρίου, ∆.Ε. Εχεδώρου, του ∆. ∆έλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 
 

Είδος & Περιγραφή έργου 

Πρόκειται για υφιστάµενη µονάδα που λειτουργεί σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε. στα  υπ’ αριθµ. 83, 86 και 87  

αγροτεµάχια του αγροκτήµατος Καλοχωρίου. Εκ της αυτοψίας που πραγµατοποίησε η Επιτροπή Σταβλισµού 

προέκυψε ότι τµήµα της δραστηριότητας βρίσκεται εντός του 85 αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος 
Καλοχωρίου. 

Ο πλησιέστερος οικισµός από την κτηνοτροφική µονάδα είναι του Καλοχωρίου στα 1.200 µέτρα σε ευθεία.  

Σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε. τα όρια των αγροτεµαχίων στα οποία βρίσκεται η δραστηριότητα ξεκινούν από τα 

όρια στα οποία περατώνεται η οριογραµµή της περιοχής Natura (∆ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥ∆ΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-

ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ) µε κωδικό GR1220010 (ΖΕΠ). Σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε. η δραστηριότητα βρίσκεται 
οριακά εκτός της περιοχής  Natura (∆ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥ∆ΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ) µε 
κωδικό GR1220010 (ΖΕΠ). Παρόλα αυτά υπάρχει στην Μ.Π.Ε. Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.  

Οι ανάγκες σε νερό είναι 69,6 κυβ. µέτρα την ηµέρα και θα καλύπτονται από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης 
σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε.. ∆εν υπάρχει κάποια βεβαίωση από τον ∆ήµο ∆έλτα όσον αφορά την υδροδότηση 

ενώ στον χώρο υπάρχει γεώτρηση που πρέπει να εφοδιαστεί µε άδεια χρήσης νερού. 

Ο συνολικός όγκος αποβλήτων που θα προέρχονται από το σύνολο των ζώων της µονάδας υπολογίζεται στην 

Μ.Π.Ε. σε 27m
3
 την ηµέρα. Τα απόβλητα των ζώων θα οδηγούνται µε ξέστρες σε κανάλια, από εκεί σε  

δεξαµενή συλλογής όγκου περίπου 700 κυβ. µέτρων, και στη συνέχεια  θα µεταφέρονται σε µονάδα Βιοαερίου, 

σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε. Τα οικιακά λύµατα θα οδηγούνται στην ίδια δεξαµενή. Υπάρχει βεβαίωση στον 

φάκελλο από την εταιρία “Φάρµα Χαλάστρας” ότι µπορεί να παραλάβει 20 m
3
 την ηµέρα των αποβλήτων που 

παράγονται στην µονάδα έναντι των 27m
3  που παράγονται την ηµέρα.  

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

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

 Α3. Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης  

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ΤΠΕ&Π:234/7160/30-03-2018 βεβαίωση της ∆/νσης Tεχνικών-Υπηρεσιών  του 

∆ήµου ∆έλτα είναι επιτρεπτή η κτηνοτροφική δραστηριότητα στα υπ’ αρ. 83 και 86 αγροτεµάχια   του 

αγροκτήµατος Καλοχωρίου. 
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Α4. Άδειες –Έγγραφα -Συµφωνητικά  

• Το από 3-01-2018 συµφωνητικό της µονάδας βιοαερίου “ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ” µε τον ΚΑΖΑΝΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟ σύµφωνα µε την οποία µπορεί να παραλάβει 10κυβ. µέτρων των κτηνοτροφικών 

αποβλήτων της δραστηριότητας του θέµατος. 
•  Το από 3-01-2018 συµφωνητικό της µονάδας βιοαερίου “ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ” µε την ΚΑΖΑΝΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ σύµφωνα µε την οποία µπορεί να παραλάβει 10κυβ. µέτρων των κτηνοτροφικών 

αποβλήτων της δραστηριότητας του θέµατος. 
• Η υπ’ αριθµ. ΤΠΕ&Π:234/7160/30-03-2018 βεβαίωση της ∆/νσης Tεχνικών-Υπηρεσιών  του ∆ήµου 

∆έλτα 

• Η µε αρ. 1020/947/12-γ/20-Απριλίου-1993 άδεια λειτουργίας βουστασίου στο όνοµα ΚΑΖΑΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ που εκδόθηκε από το Θ. Αστυν. Τµήµα Θεσ/νίκης. 

• Την υπ’ αρ.247362(9586)/26-5-2020 µείωση απόστασης από τη πληµµυρική κοίτη του Γαλλικού 

ποταµού που εκδόθηκε από την ∆/νση Αγοτικής Οικονοµίας και Αλιείας Θεσ/νίκης της Π.Κ.Μ.. 

Α5. 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. 

∆ιασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος από την ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων 

και της διάθεσής τους ως α΄ύλη σε µονάδα βιαερίου  

 

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 για την εγκατάσταση και λειτουργία της 
κτηνοτροφικής µονάδας του θέµατος όµως για δυναµικότητα 273 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 220 

µόσχων πάχυνσης (383 ισοδυνάµων ζώων) µε τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

Πριν την έκδοση της Απόφασης Ε.Π.Ο.  

•  Να  διασφαλιστούν οι υδρευτικές ανάγκες της δραστηριότητας από νόµιµη πηγή υδροδότησης και να 

εφοδιαστεί η υπάρχουσα γεώτρηση µε άδεια χρήσης νερού. 

• Να γίνει εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). 

• Να γίνει νέα σύµβαση µε την µονάδα βιοαερίου που να καλύπτει όλη την ποσότητα (27κ.µ.) των 

παραγόµενων αποβλήτων. 

• Να προσκοµιστεί τοπογραφικό και τίτλος ιδιοκτησίας για το 85 αγροτεµάχιο για το οποίο δεν γίνεται 
αναφορά στην Μ.Π.Ε.. 

 

Με την έκδοση της Απόφασης ΕΠΟ 
Για τη διαχείριση των νεκρών ζώων να εφαρµόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νοµοθεσία 

υγειονοµικής κτηνιατρικής.  

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.” 

 

 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 

 

Χ 
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 ∆. ∆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. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος 
11. Παπαστεργίου Χρήστος 
12. Χρυσοµάλλης Νικόλαος 
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