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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 2021 
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 
URL:       www.pkm.gov.gr 
       Συλλογικά Όργανα 
                             Μητροπολιτική Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ -  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ΗΣ /27-04-2021 ‘’ΜΕ  

ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ’ ’  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

     Η Μητροπολιτική Επιτροπή Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην τακτική 
συνεδρίασή της, η οποία πραγµατοποιήθηκε ‘’µε τηλεδιάσκεψη’’, µε χρήση της 
τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 
10 της 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 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.’’ και την υπ’ 
αριθµ. 427/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), 
στις 27 Απριλίου 2021, ηµέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 13:00, συζήτησε τα παρακάτω 
θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων από 45 έως 49 του έτους 2021. 
 
 

      
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

Θέµα 1ο: 

Επικύρωση πρακτικών της 7ης συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μ.Ε.Θ. 2021 

 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 45/2021) 

Θέµα 2ο: 

Παραχώρηση παγίων στοιχείων της Π.Κ.Μ. προς χρήση και λειτουργία 
στον Φορέα Λειτουργίας (∆.Υ.Ο.Π.Π.) της πράξης “Ενίσχυση υποστήριξης 
της λειτουργίας του δικτύου των εθελοντικών οµάδων πολιτικής 
προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών και επιχειρησιακής 
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επάρκειάς του” σύµφωνα µε την από 26 Ιουλίου 2019 Προγραµµατική 
Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του ∆ήµου 
Θέρµης και του ∆ικτύου για την Υποστήριξη της λειτουργίας και την 
εκπαίδευση των εθελοντικών Οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέµατα 
φυσικών καταστροφών - ∆.Υ.Ο.Π.Π. 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 

(Αριθµ. απόφασης 46/2021) 

Θέµα 3ο: 

Γνωµοδότηση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 5498/3-9-2013 Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εκδόθηκε από την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης λόγω αλλαγής της εκτροφής και της 
ονοµασίας της δραστηριότητας από ‘’Πτηνοτροφείο δυναµικότητας 27.000 
ωοτόκων πτηνών ανά εκτροφή της εταιρείας ΥΙΟΙ Π. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΖΗ 
ΑΒΕΕ” σε  ‘’Πτηνοτροφείο δυναµικότητας 72.000 ορνίθων πάχυνσης ανά 
εκτροφή της εταιρείας MAGNAVIRTUS Α.Ε.’’, που είναι εγκατεστηµένο στο 
756 αγροτεµάχιο, ∆.Κ. Νεοχωρούδας, ∆.Ε. Καλλιθέας, του ∆ήµου 
Ωραιοκάστρου, της  Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Θετική κατά πλειοψηφία γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 47/2021) 

Θέµα 4ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε το έργο ‘’Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυµάτων Λαγκαδά και συνοδά έργα [εσωτερικά δίκτυα 
Λαγκαδά και Χρυσαυγής, Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) και 
Αγωγός ∆ιάθεσης Επεξεργασµένων Λυµάτων (Α∆ΕΛ) στη ∆.Ε. Λαγκαδά 
∆ήµου Λαγκαδά Μ.Ε. Θεσσαλονίκης]’’ το οποίο προτείνεται να 
τροποποιηθεί ώστε να συµπεριλάβει τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 
ακαθάρτων των οικισµών Ασσήρου και Λαγυνών και τους Κεντρικούς 
Αποχετευτικούς Αγωγούς, τόσο του κάθε επιµέρους οικισµού ως το φρεάτιο 
συµβολής µε τον ΚΑΑ του άλλου οικισµού, όσο και τον κοινό ΚΑΑ από το 
φρεάτιο συµβολής ως την ΕΕΛ Λαγκαδά 

Θετική κατά πλειοψηφία γνωµοδότηση 

 (Αριθµ. απόφασης 48/2021) 

Θέµα 5ο: 

Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε τη λειτουργία ‘’Ξενοδοχείου 
κλασικού τύπου 4**** δυναµικότητας 174 κλινών, ιδιοκτησίας Χ. 
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ ΗΟΤΕL di TANIA, στην εκτός σχεδίου 
περιοχή Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νικης (ΠΕΤ: 2001248026) 

 

Οµόφωνη θετική γνωµοδότηση 

(Αριθµ. απόφασης 49/2021) 

                                                                                                        
 
                                                                                                          Ο Πρόεδρος                                

                                                                                         Θεόδωρος Μητράκας 


