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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθµ. 13 

Αριθµ. Συνεδρίασης 13η/29.09.2020 
 

                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ  122 

 

      Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 29/09/2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, σε συνέχεια της παρ. 
1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), 
της µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2234/06-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
(Α∆Α: Ψ6ΖΛ7ΛΛ-8ΧΚ) και της µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) 
εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών 
σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, συνήλθε σε τακτική 
‘’µε τηλεδιάσκεψη’’ συνεδρίαση η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε 
την 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’’, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 525029 
(290)/25-09-2020 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
      Παρόντες: 
1. Μητράκας Θεόδωρος, Πρόεδρος 
2. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
4. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό µέλος 
5. ∆ωρής Σωκράτης, τακτικό µέλος 
6. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό µέλος 
7. Πάλλας Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
8. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό µέλος 
9. Χαριστέας Άγγελος, τακτικό µέλος 
10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος 
11. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος 
12. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος 
13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
14. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος 
15. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, αναπληρωµατικό µέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση συµµετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.   
 
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε, αν και προσκλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Κεφαλάς Γεώργιος, 
τακτικό µέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, αναπληρωµατικό µέλος.  
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 8ο: «Γνωµοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) για την 
τροποποίηση των ισχυουσών πολεοδοµικών ρυθµίσεων στην έκταση του κέντρου East Plaza στη 
∆.Ε. Πυλαίας του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη»   
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 8ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) για την τροποποίηση των 
ισχυουσών πολεοδοµικών ρυθµίσεων στην έκταση του κέντρου East Plaza στη ∆.Ε. Πυλαίας του 
∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1532/22-09-2020 
διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στον κ. 
Ηρ. Λάτσιο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης 
& Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Λάτσιος έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 390020(9088)/22-09-2020 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.. Ενηµέρωσε το Σώµα ότι µε το 
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο θα τροποποιηθούν οι υφιστάµενες χρήσεις γης χωρίς να ανατρέπεται η 
κατεύθυνση χρήσεων προς τον τριτογενή τοµέα. Στη συνέχεια υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους 
κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβα Γεώργιο και κ. Χρυσοµάλλη Νικόλαο, τακτικά µέλη, 
αναφορικά µε τους χώρους στάθµευσης και το καθεστώς ιδιοκτησίας του κέντρου East Plaza. Στις 
ερωτήσεις απάντησε ο κ. Λάτσιος, Προϊστάµενος του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.. Οι απαντήσεις έχουν αποτυπωθεί στο 
ηχογραφηµένο αρχείο της συνεδρίασης.   
 
Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα µέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, ο κ. 
Ζέρβας Γεώργιος, ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικά µέλη, καθώς 
και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Ο κ. Ιγνατιάδης 
Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα. Η τοποθέτησή του, την οποία 
κατέθεσε γραπτώς, έχει ως εξής:  

«Η ΣΜΠΕ για το προτεινόµενο ΕΧΣ αποσκοπεί στην επαναχρησιµοποίηση των κτιρίων του 
πρώην “Εµπορικού Κέντρου East Plaza σε κτίριο που κατασκευάστηκε περί το 2010, που  
βρίσκεται δίπλα από το εµπορικό κέντρο “Μακεδονία”. 
Κύριος στόχος τους είναι η προσθήκη ορισµένων νέων χρήσεων στις ήδη υφιστάµενες των 5 

κτιρίων του ακινήτου. Το σύνολο των προτεινόµενων χρήσεων που είναι το ακόλουθο: 

• Eµπορικά καταστήµατα, πολυκαταστήµατα, υπεραγορές, εµπορικά κέντρα,   

• Γραφεία,   

• Χώροι συνάθροισης κοινού   

• Κτίρια και εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής 

• Αποθήκες λιανικής πώλησης και χονδρικού εµπορίου 
προστίθενται: 

� Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα. 
� κέντρα έρευνας και καινοτοµίας, θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων 
� Συνεδριακά κέντρα 
� Αποθήκες λιανικής πώλησης και χονδρικού εµπορίου 

Οι προτεινόµενοι όροι και περιορισµοί δόµησης ταυτίζονται µε τους υφιστάµενους όµως: 
Οι νέες χρήσεις που προστίθενται, ακριβώς επειδή αντανακλούν τους γενικότερους 

σχεδιασµούς για τη µορφή της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ 
δεν περιέχονταν στις χρήσεις προβλέπει το ΓΠΣ του ∆. Πυλαίας – Χορτιάτη, εναρµονίζονται µε το 
στόχο για την ανάδειξη της πόλης σε διαµετακοµιστικό, εκθεσιακό κέντρο και κέντρο 
δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης για λογαριασµό επιχειρηµατικών οµίλων.   
Για αυτό το λόγο στον ίδιο χώρο στριµώχνονται, πέρα από τις κλασικές χρήσεις για εµπόριο και 

εστίαση, οι δυνατότητες για την εγκατάσταση ερευνητικών κέντρων, θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων 
και logistics.  
Γίνεται φανερό, για ακόµα µια φορά, πως τα ΕΧΣ υποστηρίζουν αποκλειστικά τις γρήγορες 

επενδύσεις, αίροντας ακόµα και τους ελάχιστους περιορισµούς που θέτει ο υπερκείµενος χωρικός 
σχεδιασµός, σε αυτή την περίπτωση το ΓΠΣ, εξασφαλίζοντας επιπλέον προνοµιακούς όρους για 
τους επίδοξους επενδυτές προκλητικούς σε σχέση µε ότι µπορεί να αξιοποιεί η πενιχρή λαϊκή 
περιουσία.  
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, παρόλο που δεν αιτούνται επιπλέον κραυγαλέα προνοµιακοί 

όροι σε ότι αφορά τη δόµηση, το ειδικό προκλητικό προνόµιο είναι εγκατασταθούν χρήσεις που 
δεν επιτρέπονταν µέχρι τώρα. 
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 Αποδεικνύεται και εδώ ότι η συνεχιζόµενη χρήση των ΕΧΣ ουσιαστικά δηµιουργεί µπαλώµατα 
πάνω στα µπαλώµατα του υπερκείµενου χωρικού σχεδιασµού προκειµένου ποικιλότροπα να 
υποβοηθά επενδυτικά σχέδια και συνολικά την καπιταλιστική ανάπτυξη, θυσιάζοντας στην πορεία 
µια σειρά από τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες του λαού (π.χ. σε ελεύθερους χώρους, ποιότητα 
περιβάλλοντος, υποδοµές δηµόσιας υγείας και εκπαίδευσης, ασφάλεια και ποιότητα 
κυκλοφοριακών υποδοµών και µεταφορικών υπηρεσιών κλπ) ενώ παράλληλα δηµιουργεί 
πρόσθετα προβλήµατα. 
Στη ΣΜΠΕ δεν ξεκαθαρίζεται ποιες από όλες τις χρήσεις θα εγκατασταθούν τελικά και πιο είναι 

το σχέδιο των επίδοξων επενδυτών αλλά µόνο το περίγραµµά τους µε βάση τα στοιχεία του ΕΧΣ 
και της ΣΜΠΕ, ώστε να προσαρµόζονται στην προσδοκώµενη κερδοφορία.  
Μπορεί εκ πρώτης όψεως µάλιστα, να µην αντιτίθενται η µια µε την άλλη, όµως είναι κάπως 

παράταιρο π.χ. το πιθανό ταίριασµα ενός ερευνητικού κέντρου µε αποθήκες χονδρικής πώλησης. 
Λαµβάνουµε υπόψη τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας αλλά και σηµαντικά στοιχεία που κατά τη 

γνώµη µας προκύπτουν από τις «ασαφείς» προβλέψεις της ΣΜΠΕ σε σχέση µε την ισχύουσα 
πραγµατικότητα.  
Μας προβληµατίζει πχ η έλλειψη αναφοράς στο πλήθος των θέσεων στάθµευσης σε σχέση µε 

το πλήθος των µετακινούµενων και τις δραστηριότητες που θα εγκατασταθούν. Σε αυτό το θέµα 
υπάρχει αρνητική εµπειρία από τα εµπορικά κέντρα στην ίδια περιοχή και όχι µόνο που ήδη 
λειτουργούν.  
Επιπλέον η εκτίµηση ή τουλάχιστον ο τρόπος µε τον οποίο αυτή παρουσιάζεται, σε ότι αφορά 

τις µετακινήσεις από και προς το εµπορικό κέντρο λόγω της λειτουργίας του δεν τεκµηριώνεται. 
Ειδικά δεν αναλύεται σε είδος µετακινήσεων ανάλογα µε τις δραστηριότητες/χρήσεις που 
προτείνονται.  
Ενώ έχει πχ σηµασία αν εκτός από τις µετακινήσεις εργαζόµενων και πελατών θα υπάρχουν 

τελικά και µετακινήσεις φορτηγών οχηµάτων από και προς τις πιθανές αποθήκες 
χονδρικής/λιανικής, µε βάση τις νέες προτεινόµενες χρήσεις, κάτι που ούτε ως ξεχωριστή 
αναφορά σε σχέση µε τις πιθανές επιπτώσεις δεν υπάρχει ούτε ως πιθανή εκτίµηση για το σύνολο 
των µετακινήσεων και του κυκλοφοριακού φόρτου.  
∆εν γίνεται καµιά αναφορά στο γεγονός ότι η σηµερινή κυκλοφοριακή σύνδεση από και προς 

την Μουδανίων και την Περιφερειακή γίνεται µε ανεπαρκέστατους δρόµους-καρµανιόλες ακόµα 
και για το φόρτο που σήµερα εξυπηρετούν και σε στην ανάγκη για ένα σχέδιο αντιµετώπισής της 
που µπορεί να αποδειχτούν κρίσιµοι σε ένα έκτακτο γεγονός πχ µια πυρκαγιά µια κακόβουλη 
ενέργεια κλπ. 
Επίσης ενώ γίνεται αναφορά στην ανεπαρκέστατη συγκοινωνία δεν υπάρχει, αδρά τουλάχιστο, 

αναφορά σε κάποιο συγκεκριµένο σχέδιο βελτίωσής τους εκτός αυτής της µελλοντικής «2ας 
παρουσίας» της επέκτασης του ΜΕΤΡΟ. 
Μπορεί η συγκεκριµένη επένδυση να µην εµπίπτει σε ζώνη υψηλού κινδύνου πληµµύρας 

ωστόσο στην συγκεκριµένη περιοχή δεν λείπουν τα προβλήµατα που διαπιστώνουν οι 
διερχόµενοι σε κάπως δυνατότερες βροχοπτώσεις. Έτσι η απλή αναφορά στην πίεση που θα 
υποστούν οι υποδοµές χωρίς αντίστοιχη για το πώς θα αντιµετωπιστούν και µε τίνος ευθύνη οι 
ανάγκες σε δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων αποδείχνει πως το συγκεκριµένο 
πρόβληµα δεν είναι στο επίκεντρο της προσοχής της ΣΜΠΕ για το ειδικό χωρικό αφού δεν 
αφορούν προτεραιότητες του επενδυτή. 
Γενικά υπάρχει µια προσπάθεια να κρυφτούν αυτά τα ζητήµατα ή να µην υπάρχει σαφής 

αναφορά των κατευθύνσεων δράσης και των µέσων αντιµετώπισής τους .  
Βεβαίως µια ΣΜΠΕ από τη φύση της µπορεί να µη µπαίνει σε λεπτοµέρειες που θα ανέφερε 

µια ΜΠΕ, αλλά, µε βάση όσα αναφέραµε παραπάνω, αποκαλύπτεται ότι η διαδικασία εκπόνησης 
και έγκρισης των ΕΧΣ, βρίσκεται µακριά από τις λαϊκές ανάγκες, σε αντίθεση µε αυτές και σε καµιά 
περίπτωση δεν ανταποκρίνεται σε έναν ορθολογικό χωρικό σχεδιασµό µε βάση αυτές, ακριβώς 
γιατί υποτάσσεται στις προτεραιότητες των καπιταλιστών.  
Ούτε βέβαια η προσδοκώµενη ανάπτυξη που υποτίθεται ότι θα επιτευχθεί µέσα από τις 

επενδύσεις που θα διευκολύνει το ΕΧΣ θα ωφελήσει τους εργαζόµενους στο χώρο και τα λαϊκά 
στρώµατα της περιοχής. Που προκειµένου να καρποφορήσει για τα κέρδη το όποιο επενδυτικό 
σχέδιο θα τσακίζονται τα δικαιώµατά τους στους εργασιακούς του χώρους, θα εξακολουθούν να 
καταταλαιπωρούνται και θα κινδυνεύουν στις µετακινήσεις τους, θα µπαίνουν σε δεύτερη µοίρα οι 
ανάγκες τους σε υποδοµές και υπηρεσίες για τις δικές τους ανάγκες( παιδεία υγεία πρόνοια 
προστασία από τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές κ.α.. Παράλληλα οι 
αυτοαπασχολούµενοι θα πιέζονται ακόµα περισσότερο αφού και µε αυτό το µέσο θα απειλείται η 
επιβίωσή τους αφού θα υποσκελίζονται περισσότερο από τους µεγαλοκαπιταλιστές επενδυτές. 
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Με βάση τα παραπάνω ως προς τη συγκεκριµένη ΣΜΠΕ και αναµένοντας τις συγκεκριµένες 
ΜΠΕ που θα ακολουθήσουν κάποια στιγµή πριν την τελική υλοποίηση των διαφαινόµενων 
επενδύσεων που περιµένουµε µάλιστα µε πολύ ενδιαφέρον, αν λάβουµε υπόψη τα “σηµεία και 
τέρατα” που έχουµε εντοπίσει σε ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση άλλων γνωστών 
εµπορικών κέντρων της πόλης (τα και του γειτονικού... ) τοποθετούµαστε µε ΚΑΤΑ».  
Τα λοιπά µέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Λάτσιου, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των µελών 
και τη µεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέµα 
σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας 
υπόψη τo 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 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), τη µε α.π.: 
Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2234/06-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 
Ψ6ΖΛ7ΛΛ-8ΧΚ), 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.’’, το µε αρ. πρωτ.: 1532/22-09-2020 
διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και την µε αρ. πρωτ.: 
390020/9088/22-09-2020 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.,  
   
                                                    Γνωµοδοτεί  κατά  πλειοψηφία  
                                                        (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος καταψήφισε)    
                            
Θετικά επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) για την τροποποίηση των 
ισχυουσών πολεοδοµικών ρυθµίσεων στην έκταση του κέντρου East Plaza στη ∆.Ε. Πυλαίας του 
∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας που ακολουθεί.  

Η παρούσα µελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το 
«Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) Κέντρου East Plaza», στη ∆.Ε. Πυλαίας, στην ονοµαζόµενη θέση 
«Λυγαριές», η οποία υπάγεται διοικητικά στο ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης. Φορέας κίνησης της διαδικασίας η εταιρεία ΜΑΚΤ ΑΕ, ενώ σηµειώνεται 
στην ΣΜΠΕ πως «σήµερα υπάρχει εκδηλωµένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση και 
επανάχρηση του υφιστάµενου αποθέµατος της περιοχής επένδυσης µε επιλεγµένες χρήσεις του 
τριτογενούς τοµέα (γραφεία, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά κέντρα ειδικού τύπου, κλπ).» 

 Στόχος της σύνταξης του Ειδικού Σχεδίου είναι η τροποποίηση των υφιστάµενων χρήσεων 
γης (του ισχύοντος ΓΠΣ) εντός της περιοχής παρέµβασης µε την «προσθήκη» δραστηριοτήτων 
έρευνας και αποθήκευσης και την «αφαίρεση» άλλων, χωρίς να ανατρέπεται η κατεύθυνση 
χρήσεων προς τον τριτογενή τοµέα. Ο προτεινόµενος εκ του ΕΧΣ σχεδιασµός αφορά  
αποκλειστικά στη διατήρηση και επανάχρηση του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος χωρίς την 
προσθήκη επιπλέον δόµησης. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  
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Η «περιοχή επέµβασης» του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου αφορά την έκταση του πρώην Εµπορικού 
Κέντρου «Εast Plaza», εµβαδού 30.069,86 τ.µ..  

Ο συνολικός αριθµός των υφιστάµενων κτιρίων, για την ανέγερση των οποίων εκδόθηκε αρχικά 
και αναθεωρήθηκε η υπ’ αριθµ. 879/16-10-2009 οικοδοµική άδεια (σ.σ. το στέλεχος της οποίας και το 
συνηµµένο σε αυτό τοπογραφικό περιήλθαν εις γνώσιν της Υπηρεσίας µας µε το 6ο σχετικό) είναι 
πέντε (5) και καλύπτει επιφάνεια 5.996,84 τ.µ., ενώ επίσης η συνολικά υλοποιηµένη δόµηση είναι 
επίσης 5.996,84 τ.µ.. Εποµένως, το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 19,94% και ο υλοποιηµένος 
συντελεστής δόµησης είναι 0,1994. Το (σ.σ. µέγιστο) υλοποιηµένο ύψος των κτιρίων ανέρχεται σε 9 
µέτρα, όπως διευκρινίστηκε στην Υπηρεσία µας µε το 6ο σχετικό. 

Πρέπει να σηµειωθεί πως τα ανωτέρω κτίρια δοµήθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 5 του από 24-5-1985 Π∆ (270∆/31-05-1985) που αφορά στις υπεραγορές.  

Όπως µας πληροφορεί η ΣΜΠΕ, «η περιοχή επέµβασης προτείνεται να αποτελέσει υπερτοπικής 
κλίµακας κέντρο ανάπτυξης µεικτών εµπορικών, ερευνητικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών µε την 

επανάχρηση του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος χωρίς επιπλέον δόµηση.» 

Οι προτεινόµενες εκ του ΕΧΣ χρήσεις γης στην περιοχή επέµβασης των 30.069,86 τ.µ. είναι οι 
ακόλουθες: 

1. Eµπορικά καταστήµατα, πολυκαταστήµατα, υπεραγορές, εµπορικά κέντρα, εγκαταστάσεις 
εµπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα. 

2. Γραφεία, κέντρα έρευνας και καινοτοµίας, θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων 

3. Χώροι συνάθροισης κοινού – Συνεδριακά κέντρα 

4. Κτίρια και εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής 

5. Αποθήκες λιανικής πώλησης και χονδρικού εµπορίου 

(σ.σ. µε bald οι διαφοροποιηµένες σε σχέση µε το ΓΠΣ ∆Ε Πυλαίας χρήσεις γης) 

Η βασική στόχευση της ΣΜΠΕ συνοψίζεται στο να αποκτήσει η περιοχή επέµβασης τη δυνατότητα 
παραλαβής και χωροθέτησης υπερτοπικής εµβέλειας µεικτών εµπορικών, ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, σε συνάρτηση µε το εκδηλωµένο επενδυτικό 
ενδιαφέρον. 

Οι όροι και περιορισµοί δόµησης που προτείνονται για το σύνολο της περιοχής επέµβασης είναι: 

• Mέγιστος Συντελεστής ∆όµησης: 0,20 

• Μέγιστο Ποσοστό Κάλυψης: 20% 

• Μέγιστο ύψος κτιρίων: Εννέα µέτρα (9 µ.) 

Για λόγους πληρότητας σηµειώνεται πως η µη δοµηµένη επιφάνεια του ακινήτου είναι ήδη 
διαµορφωµένη και επιστρωµένη µε «σκληρά υλικά» (άσφαλτος / τσιµέντο). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΜΠΕ  

1. Η διαβιβασθείσα µε το 6ο σχετικό οικοδοµική άδεια έχει αναθεωρηθεί ως προς την αύξηση 
Όγκου και Σ.∆. (προσθήκη 4 κτιρίων), αφού αρχικά είχε προβλεφθεί δόµηση ενός κτιρίου 
4.392,92 τ.µ.. Η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2009 και αναθεωρήθηκε στις 
03/05/2010. ∆εν υπήρξαν µετέπειτα παρεµβάσεις ή τακτοποιήσεις στο ακίνητο που αφορά το 
ΕΧΣ. 

2. Ο εκτιµώµενος ηµερήσιος φόρτος επισκεψιµότητας αλλού στο παραδοτέο της ΣΜΠΕ 
αναφέρεται ως 3700 άτοµα και αλλού ως 3900 άτοµα (3600 επισκέπτες +300 εργαζόµενοι). 
Ωστόσο, η τελική πρόβλεψη του επενδυτικού σχεδίου που αναλύεται στην υποβληθείσα 
ΣΜΠΕ προβλέπει πως στην πλήρη ανάπτυξη του ο αριθµός των εργαζοµένων στο ακίνητο 
θα ανέρχεται σε 600 άτοµα. Αυτή η – προϊόντος του χρόνου –αύξηση των εργαζοµένων στο 
ακίνητο ενδεχόµενα αυξάνει – έως και διπλασιάζει – των αριθµό των επισκεπτών και 
προφανώς τον τελικά εκτιµώµενο ηµερήσιο φόρτο επισκεψιµότητας. 

3. Η σωστή και ορθολογική προσέγγιση του πλήθους των ανθρώπων που καθηµερινά θα 
εργάζονται ή θα επισκέπτονται το ακίνητο είναι κρίσιµη για την αναθεώρηση των µελετών 
επανασύνδεσης µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας και των απαιτήσεων κυρίως σε ύδρευση & 
αποχέτευση (εκτιµούµε πάντως πως οι παρεµβάσεις που θα προκύψουν είναι τεχνικά 
εφικτές). 
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4. ∆εν αναφέρονται στο παραδοτέο της ΣΜΠΕ οι υλοποιηµένες θέσεις στάθµευσης στο 
ακίνητο, ούτε καταδεικνύεται κατά πόσον αυτές «επαρκούν» για εργαζόµενους & επισκέπτες 
στο ενδεχόµενο της επανάχρησης του ακινήτου. 

 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Κανένας πολίτης ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρµόδια υπηρεσία 
µέσα στην οριζόµενη από το νόµο προθεσµία. 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόµενο της ΜΠΕ που της 
απεστάλη και γνωµοδοτεί θετικά ως προς την υλοποίηση του ΕΧΣ του θέµατος, κυρίως για τους 
εξής λόγους: 

• Επιβεβαιώνεται η βούληση του νοµοθέτη (του Ν. 4447/2016) περί επανάχρησης κενής (ή υπο-
χρησιµοποιηµένης) αστικής γης, δηλαδή παλαιότερων δοµηµένων εκτάσεων, που συντελεί 
έτσι εµµέσως στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων, 
επαναφέροντας στην περιοχή επέµβασης του ΕΧΣ ωφέλιµες χρήσεις που ικανοποιούν 
τοπικές ή/και υπερτοπικές ανάγκες, ενώ παράλληλα τελούν ανασχετικά ως προς την 
«κατάληψη» και την εκ νέου δόµηση αντίστοιχης έκτασης της υπαίθρου. 

• Σε επίπεδο πόλης η συγκεκριµένη παρέµβαση στα υφιστάµενα δοµηµένα 30 στρέµµατα 
µπορεί να θεωρηθεί «σηµειακή». 

• Η περιοχή επέµβασης εξυπηρετείται από το υφιστάµενο οδικό δίκτυο, ως είναι καθορισµένο 
ως προς τη λειτουργικότητά του από το ΓΠΣ ∆Ε Πυλαίας του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

• ∆εν απαιτείται καθορισµός των δικτύων κοινής ωφελείας, καθόσον η περιοχή επέµβασης είναι 
συνδεδεµένη µε τα υφιστάµενα δίκτυα κοινής ωφελείας που ενυπάρχουν στην περιοχή. 

 
 

        Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                    
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
     M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
        
 
 
                                                                                                                    (όπως αναφέρονται                                                                                                                         
   Θεόδωρος Μητράκας                                                                                       ανωτέρω)          
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