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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

1.1 ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ Ή ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Ζ παξνύζα κειέηε απνηειεί ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο: 

 

«ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ "ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΣΤΡΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΛΑΜΑ Η.Κ.Δ." ΣΖΝ Σ.Κ. 

ΠΑΛΑΜΑ» 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΡΓΗΣΑ 

 

1.2 ΔΗΓΟ ΚΑΗ ΜΔΓΔΘΟ ΔΡΓΟΤ Ή ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 
Δίδορ έπγος : Σπξνθνκηθή κνλάδα (Νέα) 

Καθεζηώρ ςλοποίηζηρ : Έλαξμε ιεηηνπξγίαο δξαζηεξηόηεηαο 

Φοπέαρ λειηοςπγίαρ : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΣΤΡΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΛΑΜΑ Η.Κ.Δ. 

Γςναμικόηηηα 

επεξεπγαζίαρ γάλακηορ 

: 1,9 tn γάιαθηνο / εκέξα γηα παξαγσγή ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ 

0,1 tn γάιαθηνο / εκέξα γηα παξαγσγή γηανπξηηνύ 

Δγκαηεζηημένη ιζσύρ : Κηλεηήξηα   : 23,8 KW 

Θεξκηθή   : 58,5 KW 

Έκηαζη γηπέδος : 334,00 m
2
  

Λειηοςπγία : Δηήζηα - Έμη εκέξεο/εβδνκάδα 

 
1.3 ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΑΓΩΓΖ ΔΡΓΟΤ Ή 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Πεξηθέξεηα   : Θεζζαιίαο 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα : Καξδίηζαο 

Γήκνο    : Παιακά  

Σνπηθή Κνηλόηεηα  : Παιακά 

 

Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ηνπ γεπέδνπ ηνπ Σπξνθνκείνπ ζην Διιεληθό 

Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο 1987 (ΔΓΑ ‘87) θαη ζην  Παγθόζκην Γεσδαηηηθό ύζηεκα 

1984 (WGS ‘84) είλαη: 

 

ΖΜΔΗΟ Υ Τ  Δ Ν 

Α 335347.26 4370485.53  39.470825316 22.087576513 

Β 335363.96 4370485.53  39.4708285079 22.0877705558 

Γ 335363.96 4370465.53  39.4706483971 22.0877754876 

Γ 335347.26 4370465.53  39.4706452052 22.0875814454 

Α 335347.26 4370485.53  39.470825316 22.087576513 
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1.4 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΡΓΟΤ Ή ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Ζ θαηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ γίλεηαη κε βάζε 

ηηο παξαθάησ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο: 

 

 Νόκνο 1650 (ΦΔΚ 160/16-10-1986) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ν. 3010/02 (ΦΔΚ-91/Α/02) «Δλαξκόληζε ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο νδεγίεο ΔΔ-11/97 θαη 

ΔΔ-61/96θα». 

 Νόκνο 3937/2011 «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α' 60). 

 Σν Ν. 3199/03 «Γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ» (ΦΔΚ 280/Α/03). 

 Νόκνο 4014/2011 «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε 

απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ Α' 209). 

 ΤΑ 1958 ΦΔΚ 21/Β/13-01-2012 «Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο». 

 Απόθαζε Αξηζκ. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/10-08-2016 (ΦΔΚ 2471/η.Β/10-08-2016) 

«Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011) όπσο 

απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.». 

 Ζ ππ΄ αξηζ. 2307/14-2-2018 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. ΓΗΠΑ/νηθ 37674/ 27-7-2016 

ΦΔΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 

θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ 

λ.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», σο πξνο ηελ θαηάηαμε νξηζκέλσλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ 1εο, 2εο, 3εο, 4εο, 5εο, 6εο, 7εο, 8εο, 9εο, 10εο, 11εο θαη 12εο 

Οκάδσλ». 

 Δγθύθιηνο 16/10-11-2011 «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε θαηάξγεζε αδεηώλ δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4014/2011». 

 ΚΤΑ 11014 / 703 / Φ104 / 03 (ΦΔΚ – 332 / Β / 20 – 3 – 03) «Γηαδηθαζία 

Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο (ΠΠΔΑ) θαη Έγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΔΠΟ)». 

 ΚΤΑ 15393 / 2332 / 02 (ΦΔΚ – 1022 / Β / 5 – 8 – 02) «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη 

ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο». 

 ΚΤΑ 25535 / 3281 / 02 (ΦΔΚ – 1463 / Β / 02) «Έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ από ηνλ 

Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηαηάζζνληαη 

ζηελ ππνθαηεγνξία 2 ηεο Α θαηεγνξίαο ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15393 / 2332 / 02 

Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ ζε θαηεγνξίεο θιπ». 

 ΚΤΑ 69269/5387/90 (ΦΔΚ678 η.Β) «Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 

θαηεγνξίεο, πεξηερόκελν Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ), θαζνξηζκόο 

πεξηερνκέλνπ εηδηθώλ πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ (ΔΠΜ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

ζύκθσλα κε ην Ν.1650/1986». 

 Δγθύθιηνο ΟΗΚ. 122859/2-2-2004 (ΤΠΔΥΩΓΔ) Πεξηερόµελν θαθέινπ γηα ηελ 

εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ΚΤΑ Ζ.Π. 11014/703/14.3.03 (ΦΔΚ 332Β/2003). 

 ΤΑ 170225 ΦΔΚ 135/Β/27–01–2014 «Δμεηδίθεπζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ θαθέισλ 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο Α΄ ηεο 

απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 

1958/2012 (Β΄ 21) όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4014/2011 (Α΄ 209), 

θαζώο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο». 
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 ΚΤΑ 145116/2-2-2011 «Καζνξηζκόο κέηξσλ, όξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

99354/Β/11). 

 

ύκθσλα κε ηελ Απόθαζε Αξηζκ. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/10-08-2016 (ΦΔΚ 2471/η.Β/10-08-2016) 

«Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε δεκνζίσλ 

θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011) όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύεη.» , ηελ ππ΄ αξηζ. 2307/14-2-2018 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. ΓΗΠΑ/νηθ 37674/ 27-7-

2016 ΦΔΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 

θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ λ.4014/21.09.2011 

(Α΄ 209)», σο πξνο ηελ θαηάηαμε νξηζκέλσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ 1εο, 2εο, 3εο, 4εο, 

5εο, 6εο, 7εο, 8εο, 9εο, 10εο, 11εο θαη 12εο Οκάδσλ», θαη ηνλ πίλαθα 4 (Μνξηνδόηεζε βάζεη 

ινηπώλ θξηηεξίσλ πιελ κεγέζνπο θαη είδνπο δξαζηεξηόηεηαο ην ππό εμέηαζε έξγν 

θαηαηάζζεηαη: 

 

 Οκάδα 9η: Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηώλ: Αύμσλ 

Αξηζκόο 15: Δπεμεξγαζία γάιαθηνο πξνο παξαγσγή γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ πιελ 

ηπξηώλ, Καηηγοπία Α, Τποκαηηγοπία 2η [0,1 tn/εκέξα θαη 180 κόξηα (Οη πνζόηεηεο 

αλαθέξνληαη ζηε δπλακηθόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο σο πξνο ηελ πξώηε ύιε)]. 

 Οκάδα 9η: Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηώλ: Αύμσλ 

Αξηζκόο 16: Σπξνθόκεζε γάιαθηνο, Καηηγοπία Α, Τποκαηηγοπία 2η [1,9 tn/εκέξα θαη 

180 κόξηα (Οη πνζόηεηεο αλαθέξνληαη ζηε δπλακηθόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο σο πξνο ηελ 

πξώηε ύιε)]. 

 

Πίνακαρ 1: Μνξηνδόηεζε βάζεη ινηπώλ θξηηεξίσλ πιελ κεγέζνπο θαη είδνπο δξαζηεξηόηεηαο. 
α/α Κξηηήξηα α/α Τπνθξηηήξηα Μόξηα 

α β γ δ ε 

1 Υξήζεηο γεο 

1.1 Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα θαη Οξγαλσκέλνη Τπνδνρείο Μεηαπνηεηηθώλ θαη 

Δπηρεηξεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3982/2011 

(ΦΔΚ Α’ 143) 

10 

1.2 πζζώξεπζε κε άιια έξγα ή δξαζηεξηόηεηεο (πεξηνρέο άηππεο 

επαγγεικαηηθήο ζπγθέληξσζεο) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3982/2011 

(ΦΔΚ Α’ 143) 

30 

1.3 Γεσξγηθή γε πςειήο παξαγσγηθόηεηαο 70 

1.4 Γεσξγηθή γε πνπ δελ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο 40 

1.5 Δθηόο ζρεδίνπ πόιεο ή νηθηζκνύ θαη εθηόο ΓΠ 40 

1.6 Δνηόρ εγκεκπιμένος Ρςθμιζηικού, ΓΠ, ΕΟΔ, ΥΟΑΠ ή λοιπών ζσεδίων 

καθαπιζμού σπήζεων γηρ κ.λπ. όπος πποβλέπεηαι η σπήζη 
20 

1.7 Όπνπ από ην ρσξνηαμηθό ή πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό (εγθεθξηκέλα Ρπζκηζηηθά, 

ΓΠ, ΕΟΔ, ΥΟΑΠ ή ινηπά ζρέδηα θαζνξηζκνύ ρξήζεσλ γεο) πξνβιέπνληαη 

κεηαβαηηθέο ή άιιεο δηαηάμεηο γηα ηε δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ 

50 

1.8 Κακία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο 10 

2 

Δπαηζζεζία θαη 

αθνκνησηηθή 

ηθαλόηεηα 

θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο 

2.1 Πεξηνρέο ηνπ Ν.3937/11 γηα ηηο νπνίεο νη ρξήζεηο γεο ξπζκίδνληαη κε εηδηθή 

ΚΤΑ ή ΠΓ (θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Ν. 3937/11 ή ηνπ Ν. 1650/86) θαη όπνπ 

πξνβιέπεηαη ε ρξήζε 

60 

2.2 Πεπιοσέρ ηος Ν.3937/11 για ηιρ οποίερ δεν έσει εκδοθεί ειδική ΚΤΑ ή ΠΓ 

πποζηαζίαρ 
100 

2.3 Θεζκνζεηεκέλνη πγξόηνπνη 80 

2.4 Παξάθηηα δώλε 350 κέηξσλ εθηόο ζρεδίνπ θαη εθηόο εηδηθώλ επκελέζηεξσλ 

ξπζκίζεσλ π.ρ. ΕΟΔ, ΓΠ, ΥΟΑΠ θ.ιπ. 
60 

2.5 Γάζε θαη δαζηθέο πεξηνρέο ζύκθσλα κε ηελ δαζηθή λνκνζεζία 80 

2.6 Θεζκνζεηεκέλεο πεξηνρέο ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο ή αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο 80 

2.7 Γηάζεζε απνβιήησλ ζε επαίζζεηνπο απνδέθηεο ή απνδέθηεο όπνπ ήδε 80 
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θαηαζηξαηεγνύληαη ηα πεξηβαιινληηθά πξόηππα ηεο θνηλνηηθήο ή εζληθήο 

λνκνζεζίαο 

2.8 Κακία από ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο 10 

3 

Έθηαζε 

πεξηβαιινληηθώλ 

επηπηώζεσλ 

3.1 Πηζαλόηεηα δηαζπλνξηαθώλ επηπηώζεσλ 80 

3.2 Δνηόρ ζσεδίος πόληρ ή οπίων οικιζμού με ζςνηελεζηή δόμηζηρ ≥ 0,8 60 

3.3 Δληόο ζρεδίνπ πόιεο ή νξίσλ νηθηζκνύ κε ζπληειεζηή δόκεζεο < 0,8 50 

3.4 ε απόζηαζε ≤ 100m από ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πόιεο ή από νηθηζκό πξν ηνπ 

‘23 
40 

3.5 ε απόζηαζε > 100m θαη <500m από ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πόιεο ή από 

νηθηζκό πξν ηνπ ‘23 
30 

3.6 ε απόζηαζε > 500m από ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πόιεο ή από νηθηζκό πξν ηνπ 

‘23 
10 

3.7 Κακία από ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο 10 

ύνολο μοπιοδόηηζηρ 180 

 

Σν πεξηερόκελν ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ γηα έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

Α2 Τπνθαηεγνξίαο θαζνξίδνληαη από ην Ν. 4014/2011 «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ 

ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ Α’ 209) θαη ηελ Τπνπξγηθή 

Απόθαζε 170225 ΦΔΚ 135/Β/27–01–2014 «Δμεηδίθεπζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ θαθέισλ 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο Α΄ ηεο απόθαζεο 

ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 1958/2012 (Β΄ 21) 

όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4014/2011 (Α΄ 209), θαζώο θαη θάζε άιιεο 

ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο», θαη ε κειέηε θαηαηίζεηαη ζηελ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ 

ρεδηαζκνύ ηεο νηθίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

 

ύκθσλα κε ηελ Τ.Α. νηθ. 3137/191/Φ. 15/2012 - Αληηζηνίρεζε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ 

βηνκεραληθώλ θαη βηνηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνύο όριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα, ην 

κειεηώκελν έξγν εληάζζεηαη : 

 

 Οκάδα 10 : Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηώλ: Αύμσλ Αξηζκόο 14 : ιεηηνπξγία 

γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία, ζηε ΥΑΜΖΛΖ ΟΥΛΖΖ [(≤100 ΜΣ/εκέξα]. 

 

Ζ κειέηε θαηαηίζεηαη ζηελ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο νηθίαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

 

Κωδικόρ δπαζηηπιόηηηαρ καηά ΣΑΚΟΓ 2003: 

 155.1 Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία 

 

Κωδικόρ δπαζηηπιόηηηαρ καηά NACE: 

 10 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

 10.51 Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία 

 10.51.40 Παξαγσγή ηπξηνύ θαη ηπξνπήγκαηνο (πεγκέλνπ γάιαθηνο γηα ηπξί) 

 10.51.40.01 Παξαγσγή ηπξηνύ από ζθόλε γάιαθηνο 

 

Κωδικόρ δπαζηηπιόηηηαρ καηά ΚΑΓ 2008: 

 10.51 Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία 
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1.5 ΦΟΡΔΑ ΔΡΓΟΤ Ή ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Δπσλπκία:   ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΣΤΡΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΛΑΜΑ Η.Κ.Δ. 

ΑΦΜ:    801003653 

ΓΟΤ:    ΚΑΡΓΗΣΑ 

Σαρ. Γ/λζε Έδξαο        ΣΡ. ΓΡ. ΓΟΤΛΗΑΝΟΤ 73 

Σει.:    6945337449 

Fax:    -- 

Δ-mail:   xxrysoul@otenet.gr  

Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο: ΠΑΣΟΤΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

Σει. Δπηθνηλσλίαο:  6945337449 

 

1.6 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΜΔΛΔΣΖΣΖ 

 

Δπσλπκία:   ΥΡΤΟΤΛΑ ΥΑΡΗΛΑΟ 

Σαρ. Γ/λζε:   Σηνπζόλ 22 – Σξίθαια 

Σαρ. Κώδηθαο:   42100 

Σει.:    24310 36624 - 6937 390811 

Fax:    24310 36663 

Δ-mail:   xxrysoul@otenet.gr 
Web address:   www.aporipansi.gr 
Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο: ΥΡΤΟΤΛΑ ΥΑΡΗΛΑΟ 


