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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                 ΘΕΜΑ 4ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την ‘’Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΕΧΩΣ ΚΜ 

Α∆ΜΘ/5849/09-08-2013 ΑΕΠΟ υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας κοτόπουλων πάχυνσης ως προς τη 

δυναµικότητα (από 40.000 σε 107.950 όρνιθες), µε κτιριακή επέκταση’’, της εταιρείας ‘’Σ. ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ 

& ΣΙΑ – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΠΕ’’, που είναι εγκατεστηµένη στο υπ’ αριθ. 638 αγροτεµάχιο 

αγροκτήµατος Κολχικού, ∆.Ε. Λαγκαδά, του ∆. Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την ‘’Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΕΧΩΣ ΚΜ Α∆ΜΘ/5849/09-08-2013 

ΑΕΠΟ υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας κοτόπουλων πάχυνσης ως προς τη δυναµικότητα (από 40.000 

σε 107.950 όρνιθες), µε κτιριακή επέκταση’’, της εταιρείας ‘’Σ. ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ 

ΕΠΕ’’, που είναι εγκατεστηµένη στο υπ’ αριθ. 638 αγροτεµάχιο αγροκτήµατος Κολχικού, ∆.Ε. Λαγκαδά, 

του ∆. Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1265/23-08-

2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν 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.: 386752 (9513)/20-08-2021 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 

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

της υφιστάµενης µονάδας και αναφέρθηκε στους λόγους τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο. και στις 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά, διευκρινίζοντας ότι στην εισήγηση της 
υπηρεσίας διαφοροποιείται η δυναµικότητα της µονάδας σε σχέση µε τον αριθµό που αναφέρεται στην 

Μ.Π.Ε., σύµφωνα µε ό,τι προβλέπεται στη νοµοθεσία µε βάση τα τετραγωνικά εκτροφής των θαλάµων.  

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: 10 Σεπτεµβρίου 2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 526321 (288) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 76/31-08-2021  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 13/2021  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1265/23-08-2021                                                                                                    

                                                                                                                                

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2009374121 

 

  

   ΠΡΟΣ : 

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

 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Χρυσοµάλλη Νικόλαο, τακτικά µέλη. 

Η κ. Αγαθαγγελίδου κατέθεσε και γραπτώς τις ερωτήσεις της ως εξής: «1. Μπορούµε να γνωµοδοτούµε 
αλλάζοντας (τεκµηριωµένα) την δυναµικότητα από 107.950 κοτόπουλα σε 93.760; Η θετική µας ψήφος πως 
µεταφράζεται από την Αποκεντρωµένη; λειτουργεί ως προϋπόθεση ο αριθµός των επιτρεπόµενων 

κοτόπουλων;  

2. Επειδή πρόκειται για επέκταση (τριπλασιασµός των ορνίθων, κατασκευή 2 θαλάµων) επιτρέπεται 
όταν είσαι σε Ζώνη Προστασίας και εντός Νατούρα 2000;  

3. Τέσσερα άτοµα θα απασχολούνται, πόσα άτοµα απασχολούνται τώρα που είναι 40000 οι όρνιθες;  
4. Οι 2 νέοι θάλαµοι θα είναι µόνιµοι ή προσωρινοί; Γιατί το καλοκαίρι αυτός ο τύπος θαλάµου 

δηµιουργεί προβλήµατα διαβίωσης στα κοτόπουλα και απώλειες.».  

Οι ερωτήσεις του κ. Χρυσοµάλλη αφορούσαν τα στερεά απόβλητα και την ύδρευση της µονάδας. 
Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Βαφάκη. Οι ερωτήσεις και 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 τοποθετηθούν µε λευκό, κατέθεσαν και γραπτώς την τοποθέτησή τους ως 
εξής: «Συµφωνούµε µε την εισήγηση της υπηρεσίας. Μας προβληµατίζει ιδιαίτερα το κατά πόσο είναι 
δεσµευτική η προϋπόθεση της µείωσης της ποσότητας πουλερικών. Βεβαίως µια δήλωση του µελετητή ή 

του ιδιοκτήτη για µείωση του αριθµού θα ήταν αρκετή. Μένουµε στο λευκό.». 

Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος και ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν 

θετικά, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.  
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, οµοίως και τα λοιπά µέλη του 

Σώµατος.  
 

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.: 386752 (9513)/20-08-2021 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 
1265/23-08-2021 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 
‘‘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 
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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  
                          (Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Ζέρβας Γεώργιος τοποθετήθηκαν µε λευκό)   
                                                                                                                                                                                             

 Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την ‘’Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΕΧΩΣ ΚΜ Α∆ΜΘ/5849/09-08-

2013 ΑΕΠΟ υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας κοτόπουλων πάχυνσης ως προς τη δυναµικότητα (από 

40.000 σε 107.950 όρνιθες), µε κτιριακή επέκταση’’, της εταιρείας ‘’Σ. ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ – 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΠΕ’’, που είναι εγκατεστηµένη στο υπ’ αριθ. 638 αγροτεµάχιο αγροκτήµατος Κολχικού, 

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

ακολουθεί. 
 

Είδος & Περιγραφή έργου 

Η πτηνοτροφική µονάδα είναι νοµίµως υφιστάµενη και λειτουργεί µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 256338 (11833)/11-

06-2018 άδεια εγκατάστασης, για δυναµικότητα 40.000 θέσεων κοτόπουλων πάχυνσης (160 Ι.Ζ.) στο 

αγροτεµάχιο 638, αγροκτήµατος Κολχικού, του ∆ήµου Λαγκαδά, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικής 
επιφανείας 3.331,61 τ.µ.  

Αυτή τη στιγµή υπάρχουν δύο πτηνοτροφικοί θάλαµοι, οι οποίοι εξυπηρετούν 20.000 κοτόπουλα 

κρεατοπαραγωγής έκαστος ανά εκτροφή. Με την προτεινόµενη επέκταση, θα προστεθούν άλλοι δύο θάλαµοι 
εκτροφής, θερµοκηπιακού τύπου  διαστάσεων 117 m X 14,00 m, µε προθάλαµο 3,00 m X 14,00 m και 
συνολικού εµβαδού 1.680 m

2 έκαστος, καθώς επίσης και δύο σιλό τροφοδοσίας τροφής των  δύο νέων  

πτηνοτροφικών θαλάµων εµβαδού  έκαστου  4,15 m
2
.  Επίσης θα κατεδαφιστεί αποθήκη  εµβαδού 22,55 m

2
.  

Κατά τη φάση της λειτουργίας, η µέγιστη δυναµικότητα της πτηνοτροφικής µονάδας, 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 40.000 όρνιθες στους δύο υφιστάµενους θαλάµους και για τους νέους 
θαλάµους είναι 53.760 όρνιθες και άρα συνολικά για τους τέσσερις θαλάµους 40.000 +53.760=93.760 

όρνιθες.  
Τα κοτόπουλα, παραµένουν στο χώρο εκτροφής 40-45 ηµέρες. Στη διάρκεια του έτους, πραγµατοποιούνται 
περίπου 6 εκτροφές.  
Οι θάλαµοι καθαρίζονται στο τέλος κάθε εκτροφής. Αποµακρύνονται η παραγόµενη κόπρος µαζί µε τη 

στρωµνή που τοποθετείται στο θάλαµο, µε τη χρήση µικρού εκσκαφέα (∆ιαβολάκι) και παραλαµβάνονται από 

αδειοδοτηµένη εταιρεία παραγωγής βιοαερίου.  

Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής των εργαζοµένων,  οδηγούνται σε στεγανό βόθρο και 
αποµακρύνονται  µε βυτιοφόρο όχηµα, προς την κοντινότερη ΕΕΛ.  

Τα αστικά απορρίµµατα από το προσωπικό, συλλέγονται σε ξεχωριστούς κάδους και παραλαµβάνονται από 

την Υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου Λαγκαδά. 

Οι νεκρές όρνιθες παραλαµβάνονται από αδειοδοτηµένη για το σκοπό αυτό εταιρεία.  

Οι ανάγκες της µονάδας σε νερό, είναι περίπου 9.967m
3 

/έτος και καταναλώνονται για πόση των πτηνών, 

καθαριότητα εγκαταστάσεων και εργαζοµένων, άρδευση του αγροτεµαχίου και καλύπτονται από νοµίµως 
υφιστάµενη γεώτρηση. 

Η µονάδα λόγω της φύσης της λειτουργεί όλο το 24ωρο και τα απασχολούµενα άτοµα θα είναι µετά την 

επέκταση 4.  

 

Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης  
Το αγροτεµάχιο 638 του αγροκτήµατος Κολχικού, είναι εκτός οικισµού και στη συγκεκριµένη περιοχή δεν 

υπάρχουν καθορισµένες  χρήσεις γης βάσει ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ ή Πολεοδοµικής Μελέτης και η θέση που 

βρίσκεται, εµπίπτει εντός Γ΄ Ζώνης Προστασίας και εντός Natura 2000.  

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 
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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 διαφοροποιώντας τη δυναµικότητα της 

πτηνοτροφικής µονάδας από  107.950 όρνιθες σε 93.760, σύµφωνα µε τα ωφέλιµα τετραγωνικά εκτροφής 
των θαλάµων και µε την προϋπόθεση πριν την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. να κατασκευαστεί κοπροσωρός 
ώστε να αποτίθεται η ποσότητα της κόπρου στην περίπτωση που δεν παραλαµβάνεται απευθείας από τη 

µονάδα βιοαερίου. 

 

Σηµείωση:  Στην αρµόδια Υπηρεσία κατατέθηκαν:  

1) Σύµβαση µε εταιρεία Βιοαερίου, που παραλαµβάνει την παραγόµενη κόπρο (σε ισχύ). 

2) Σύµβαση µε εταιρεία επεξεργασίας, µεταποίησης υποπροϊόντων, που παραλαµβάνει τις νεκρές όρνιθες (σε 
ισχύ).  

3) Η Αρ. Πρωτ. 37580/01-12-2017 Ανανέωση της άδειας χρήσης νερού για τη λειτουργία της Γεώτρησης (σε 
ισχύ).  
 

 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. 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 
13. Γκανούλης Φίλιππος 
 

 

Χ 
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