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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 8ο 
Γνωµοδότηση για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του υφιστάµενου εµπορικού κέντρου 

‘’MEDITERRANEAN COSMOS’’, στην περιοχή Πατριαρχικό Πυλαίας, του ∆ήµου Πυλαίας – 

Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘’ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.’’ 

 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 8

ο
 θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 

για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του υφιστάµενου εµπορικού κέντρου ‘’MEDITERRANEAN 

COSMOS’’, στην περιοχή Πατριαρχικό Πυλαίας, του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘’ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.’’» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1611/06-12-

2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. 

Γρ. Καλαµπούκα, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Καλαµπούκας έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 660914 (15484)/06-12-2019 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στην έναρξη 

λειτουργίας του εµπορικού κέντρου και στις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν ήδη 

εκδοθεί. Επεσήµανε ότι έγινε αυτοψία από την υπηρεσία κατά την οποία διαπιστώθηκαν ορισµένες 
παραβάσεις. Τέλος, ενηµέρωσε τα µέλη για τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία 

εισηγείται θετικά. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Παπαστεργίου Χρήστο, κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, κ. 

Αγγελίδη Άγγελο και κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικά µέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Στις 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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ερωτήσεις απάντησε ο κ. Καλαµπούκας. Στο σηµείο αυτό ζήτησε το λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. 

Πατουλίδου, η οποία επεσήµανε ότι η διενέργεια αυτοψίας είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα και ότι η 

αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας επιτελεί το έργο της µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κατόπιν ζήτησαν 

το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το 

θέµα. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος, πρότεινε να αναβληθεί το θέµα, καθώς πρόκειται για 

λειτουργούσα επιχείρηση στην οποία διαπιστώθηκαν παραβάσεις, και το όργανο να γνωµοδοτήσει όταν θα 

γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις από την επιχείρηση. Σε περίπτωση µη αναβολής ο κ. Ζέρβας δήλωσε ότι 
θα καταψηφίσει. Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, συνεχάρη την υπηρεσία για την 

τεκµηριωµένη εισήγηση και συµφώνησε µε το αίτηµα του κ. Ζέρβα για αναβολή του θέµατος, προκειµένου 

να ελεγχθεί η τήρηση των προϋποθέσεων που έχει θέσει η υπηρεσία. Ο Πρόεδρος απάντησε ότι υπάρχει 
εισήγηση από την υπηρεσία, το θέµα έχει ήδη συζητηθεί διεξοδικά στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του 

οργάνου, έχουν γίνει τοποθετήσεις, η Αντιπεριφερειάρχης έχει δεσµευτεί ότι θα υπάρχει παρακολούθηση 

του θέµατος από τις υπηρεσίες, η υπηρεσία έχει δείξει τις διαθέσεις της ως προς την παρακολούθηση της 
λειτουργίας της συγκεκριµένης δραστηριότητας, συνεπώς δεν τίθεται θέµα αναβολής. Κατόπιν τούτου, 

ζήτησε από τον κ. Παπαστεργίου να ψηφίσει. Ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα. Ο κ. 

Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, κατέθεσε γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: 
«Παίρνοντας υπ’ όψη: 

Τις παραλείψεις που και η υπηρεσία διαπιστώνει στη σελίδα 3 της εισήγησης σε ό, τι αφορά τόσο την ΜΠΕ 

για την τήρηση των απαραίτητων όρων - στόχων που κατά τη γνώµη µας µπορούν να αφορούν και θέµατα 

ασφάλειας, όπως π.χ. στα θέµατα µε τα ψυκτικά υγρά, τα χηµικά πυρόσβεσης, τις µη αναλυτικές 
πληροφορίες για το σύστηµα ψύξης θέρµανσης και κατανάλωσης ενέργειας. 
Τις παραβιάσεις της νοµοθεσίας που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία και τις ανεπαρκείς εξηγήσεις της 
εταιρίας και αποτυπώνονται στην ίδια σελίδα της εισήγησης. 
Το γεγονός ότι τα παραπάνω αποδεικνύουν πόσο ευχολόγιο είναι οι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται κατά 

το στάδιο της εφαρµογής τους όταν πρυτανεύει το κέρδος. 
Κάτι που και οι εκτεταµένες πολεοδοµικές παραβιάσεις (1380+52+207 τµ και 10 µικρότερες σελ. 18 της 
ΜΠΕ) που βέβαια εκ των υστέρων τακτοποιήθηκαν αλλά είναι δηλωτικές συµπεριφοράς µια εταιρίας που 

το µόνο που δεν µπορεί να επικαλεστεί ότι η έλλειψη οικονοµικής δυνατότητας την αναγκάζει να µην είναι 
συµµορφωµένη. 

Το γεγονός ότι η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ζώνη υψηλού κινδύνου πληµµύρας µε δεδοµένη την 

ανεπάρκεια των αντιπληµµυρικών έργων σε όλη την περιοχή και όταν έχουµε δει καταστροφές και εκτός 
ζωνών υψηλού κινδύνου. Τη στιγµή µάλιστα που αυτός ο κίνδυνος µεγαλώνει και από τις επιχώσεις που µε 
βάση την εισήγηση παραµένουν από την εποχή της κατασκευής του κέντρου. 

Το γεγονός της λειτουργικής ανεπάρκειας του χώρου παρκινγκ ιδίως σε µέρες και ώρες αιχµής που 

καταταλαιπωρεί και τους γύρω αγροτικούς δρόµους και τους περίοικους και τις γειτονικές επιχειρήσεις 
αλλά και τους διερχόµενους. Το ότι αυτό επιβαρύνεται από την λειτουργία του µε τίµηµα που αποθαρρύνει 
κάποιους για τη χρήση του. 

Το γεγονός ότι οι οδικές υποδοµές από και προς το κέντρο είναι τρισάθλιες µε κίνδυνο για την ασφάλεια 

αλλά και την καταταλαιπώρηση µετά µάλιστα από τόσα χρόνια λειτουργίας. 
Την απόδειξη µε βάση τα παραπάνω το τι σηµαίνει χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός που 

υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη. 

Την ηχορύπανση που επιβαρύνει την περιοχή παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισµούς της ΜΠΕ. 

Την κακή συµπεριφορά της εταιρίας σε ό, τι αφορά τη διαχείριση των απορριµµάτων και την χαµηλή 

επίδοσή της στην ανακύκλωση σε σχέση µε τις πολλαπλάσιες δυνατότητες που έχει σε σχέση µε τα οικιακά 

απορρίµµατα που διαχειρίζονται οι δήµοι. 
 Τους τεράστιους κινδύνους που κρύβει αυτή η κατάσταση µε βάση το πως µπορεί να λειτουργήσουν τα 

παραπάνω σε µια φυσική ή και άλλης αιτίας καταστροφή ακόµα και από κακόβουλη ενέργεια (σεισµό 

πληµµύρα πυρκαγιά κλπ) για τους 2 και πλέον χιλιάδες εργαζόµενους και τους 20 και πλέον χιλιάδες 
επισκέπτες κ.µ.ο. και τους χιλιάδες διερχόµενους από την περιοχή. 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει καµιά διασφάλιση για την τήρηση των όρων που η ίδια η εισήγηση προτείνει.  
Το γεγονός ότι οι ανησυχίες µας ενισχύθηκαν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις τόσο τις δικές µας όσο και 
άλλων συναδέλφων. 

Θεωρούµε πως είναι υποχρέωσή µας να καταψηφίσουµε την θετική εισήγηση.». 

Ο κ. Αγγελίδης Άγγελος, τακτικό µέλος, ανέφερε ότι σέβεται τη δουλειά της υπηρεσίας, ωστόσο συµφωνεί 
µε τους προλαλήσαντες και δήλωσε ότι επίσης θα καταψηφίσει. Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, 
δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Συµφώνησε ότι πράγµατι υπάρχουν πολλά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το 

θέµα είναι οι ελάχιστοι ελεγκτικοί µηχανισµοί του κράτους. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας, 
ζήτησε από την Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. να δώσει εγγυήσεις ότι θα απευθυνθεί στους ελεγκτικούς 
µηχανισµούς ώστε να πιστοποιηθεί ότι οι όροι θα γίνουν πράξεις. Η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. 

Πατουλίδου δεσµεύτηκε ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Τα λοιπά µέλη δήλωσαν ότι θα 
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ψηφίσουν θετικά. Στο σηµείο αυτό ζήτησε το λόγο ο κ. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος. Επεσήµανε 
ότι πριν από την καταψήφιση του θέµατος που συζητήθηκε πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η δυναµική της εν 

λόγω επιχείρησης και της κάθε επιχείρησης εν γένει. Όταν ξεκίνησε η λειτουργία της, κανείς δεν γνώριζε 
την τόσο µεγάλη ζήτηση που υπάρχει σήµερα. Οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν τεθεί φυσικά και πρέπει 
να τηρούνται, καθώς και να αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τη ζήτηση, ο γνώµονάς µας όµως πρέπει να 

είναι η δυναµικότητα της κάθε επιχείρησης.  
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.: 660914 (15484)/06-12-2019 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 1611/06-12-2019 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 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.», γνωµοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                                              Γνωµοδοτεί  κατά  πλειοψηφία  

        (Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αγαθαγγελίδου Αντολή, κ. Παπαστεργίου Χρήστος, Ιγνατιάδης Θεόδωρος   
              και ο κ. Αγγελίδης Άγγελος ψήφισαν κατά – ο κ. Γκανούλης Φίλιππος τοποθετήθηκε µε λευκό) 

                                                            
Θετικά για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του υφιστάµενου εµπορικού κέντρου 

‘’MEDITERRANEAN COSMOS’’, στην περιοχή Πατριαρχικό Πυλαίας, του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, 

Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘’ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.’’, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. 
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Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αναφέρεται στην ανανέωση των 

περιβαλλοντικών όρων της υφιστάµενης εγκατάστασης του εµπορικού κέντρου «MEDITERRANEAN 

COSMOS», στην περιοχή Πατριαρχικό Πυλαίας, του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ο 

κύριος της εγκατάστασης είναι η εταιρεία ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε..  

 

Το υπό εξέταση έργο εκδόθηκε η υλοποιήθηκε κατά το παρελθόν και εκδόθηκε η 11η σχετ. Απόφαση 

Νοµάρχη για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Με τη 12η σχετ. Υπουργική Απόφαση ανανεώθηκαν, 

το 2009, οι περιβαλλοντικοί όροι, αφού πλέον, η κατάταξη του έργου από την κατηγορία Β έγινε στην 

κατηγορία ΑΙ.  
 

Από το έλεγχο του φακέλου της ΜΠΕ διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 

- δεν περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά για τα χρησιµοποιούµενα ψυκτικά υγρά και των χηµικών που 

περιέχουν οι πυροσβεστήρες για να γίνει έλεγχος εάν απαιτείται η εφαρµογή των διατάξεων του 

Κανονισµού (ΕΚ) 842/2006. 

- δεν περιλαµβάνονται αναλυτικές πληροφορίες, σε βάθος χρόνου τουλάχιστον πενταετίας, για τη χρήση 

ενέργειας παρά µόνο ετήσιες συγκεντρωτικές τιµές. 
- δεν περιλαµβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση νερού. 

- δεν γίνεται αναλυτική περιγραφή του συστήµατος θέρµανσης και ψύξης. Σηµειώνεται ότι λόγω της 
µεγάλης ισχύος του συστήµατος θέρµανσης εµπίπτει στις διατάξεις της νοµοθεσίας για τις µεσαίες 
εγκαταστάσεις καύσης της 15ης σχετ. ΚΥΑ. 

 

Κλιµάκιο της Υπηρεσίας διενήργησε αυτοψία στην εγκατάσταση και διαπίστωσε τα ακόλουθα (Έκθεση 

Ελέγχου µε ηµεροµηνία 19.11.19): 

-   υπήρχαν οσµές στο υπόγειο χώρο όπου βρίσκονται οι κάδοι διαχωρισµού των αποβλήτων, 

- στον κάδο συγκέντρωσης του χαρτιού υπήρχαν πλαστικά απόβλητα και στον κάδο συγκέντρωσης του 

γυαλιού υπήρχαν λαµπτήρες φθορισµού, 

- στον κάδο/πρέσα συγκέντρωσης των διαφόρων αποβλήτων υπήρχαν τρόφιµα/λαχανικά εκτεθειµένα, 

- στον εξωτερικό χώρο στη νότια πλευρά, υπήρχαν σηµειακά απόβλητα και ζητήθηκε να αποµακρυνθούν, 

- η µία εκ των δύο γεωτρήσεων δεν διέθετε υδρόµετρο ενώ ήταν συνδεδεµένη µε αγωγό και ζητήθηκε να 

διευκρινιστεί η χρήση της, 
- στο δρόµο προς τη γεώτρηση που βρίσκεται εκτός της εγκατάστασης, υπήρχαν αποτεθειµένα διάφορα 

απόβλητα όπως κλαδέµατα, δοµικά υλικά κτλ, 

- δεν έγινε αποκατάσταση των βάσεων (από µπετόν) του εργοταξίου καθώς και της απόθεσης των 

χωµατισµών που προέκυψαν από την κατασκευή του έργου, 

- ζητήθηκαν και µας επιδόθηκαν αντίγραφα των παραστατικών για τη συντήρηση των καυστήρων και των 

κλιµατιστικών και ζητήθηκε να προσκοµισθούν στην Υπηρεσία αντίγραφα των συµβάσεων µε τις 
εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και 

- δεν ήταν συµπληρωµένο το βιβλίο καταγραφής των µετρήσεων των καυστήρων/λεβήτων. 

 

Η «ΠΥΛΑΙΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Ακινήτων» µε επιστολή της µε 
ηµεροµηνία 25.11.19 κατέθεσε τις απόψεις της, σύµφωνα µε τις οποίες: 
-   ο διαχωρισµός των σκουπιδιών γίνεται σε πρώτη φάση στους κάδους που υπάρχουν στο υπόγειο του 

κτιρίου και στη συνέχεια από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α.Ε.», µε την 

οποία υπάρχει σύµβαση που µας κοινοποιήθηκε, 
- µας κοινοποιήθηκε η σύµβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισµού µε την εταιρεία «ISS Facility Services» 

και τα πιστοποιητικά των χρησιµοποιούµενων καθαριστικών, 

- οι 3 λάµπες που βρέθηκαν στον κάδο συλλογής γυαλιού κατά τη διάρκεια του ελέγχου είχαν απορριφθεί 
εκεί ως γυαλί και όπως διαπιστώθηκε ήταν ήδη σπασµένες, 

- αποµακρύνθηκε ένας προφυλακτήρας που βρέθηκε στην περιοχή του πάρκινγκ Ρ7 κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου και θα ληφθεί πρόνοια για την αποµάκρυνση των υπολοίπων αποβλήτων από κλαδέµατα και θα 

γίνει αποκατάσταση των βάσεων από τους εργοταξιακούς οικίσκους της περιόδου κατασκευής του έργου, 

- για την εφεδρική γεώτρηση δεν τοποθετήθηκε ακόµη υδρόµετρο δεδοµένου ότι δεν χρησιµοποιείται και ο 

σειριακός αριθµός θα γνωστοποιηθεί στη ∆/νση Υδάτων και 
-  κοινοποιήθηκαν τα πρόσφατα φύλλα συντήρησης των τριών λεβήτων και αντίγραφο της σελίδας από το 
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θεωρηµένο βιβλίο καταγραφής των µετρήσεων καυσαερίου. 

 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου λήφθηκε φωτογραφικό υλικό. 

Από έλεγχο στο αρχείο της Υπηρεσίας µας, δεν προέκυψε ότι διενεργήθηκε κάποιος άλλος 
έλεγχος για τα θέµατα περιβάλλοντος στη συγκεκριµένη εγκατάσταση.  

Σε συνέχεια του γεγονότος ότι η δηµοσιοποίηση της µελέτης έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας και λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, γνωµοδοτούµε θετικά, µε 
τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους: 
 

1. Η ευθύνη εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων βαρύνει τον κύριο της δραστηριότητας αλλά και 
τρίτους που ενεργούν εργασίες εντός της εγκατάστασης. Στις σχετικές συµβάσεις µε τρίτους, εφόσον 

απαιτείται, θα πρέπει να περιλαµβάνονται και οι σχετικοί Περιβαλλοντικοί Όροι της Απόφασης ΕΠΟ. 

 

2. Να γίνει αποκατάσταση όλων των επεµβάσεων που διενεργήθηκαν κατά το στάδιο της κατασκευής και 
δεν έχουν αποκατασταθεί έως σήµερα. Συγκεκριµένα υπάρχει µεγάλη ποσότητα χωµατισµών που  

σχηµατίζουν µεγάλο λόφο που επηρεάζει τόσο το αρχικό ανάγλυφο όσο και τα υδρογραφικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. Να αποµακρυνθεί και διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των  

πλεοναζόντων υλικών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης υπάρχουν πολλά δοµικά υλικά και 
µπάζα τα οποία πρέπει να αποµακρυνθούν, όπως και οι τσιµεντένιες βάσεις του εργοταξίου και να 

αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των 
επιφανειακών υδάτων της περιοχής (όµβρια ύδατα) µε την κατασκευή όλων των απαιτούµενων τεχνικών 

έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόµενα πληµµυρών. 

 

3. Να ληφθεί πρόνοια τακτικού καθαρισµού και συντήρησης του δικτύου όµβριων υδάτων ιδιαίτερα το 

φθινόπωρο προ της έναρξης των έντονων βροχοπτώσεων.  

 

4. Η διαχείριση των αποβλήτων (υλικά συσκευασίας, απορρίµµατα, τρόφιµα κλτ) να γίνεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε 
εταιρείες και καταστήµατα που στεγάζονται εντός του εµπορικού κέντρου προκειµένου να γίνεται 
αποτελεσµατική διαλογή στην πηγή. Για το λόγο αυτό να εκπονηθεί ειδικό πρόγραµµα που να 

περιλαµβάνει δράσεις εκπαίδευσης, ενηµέρωσης του κοινού, δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων κτλ. 

 

5. Η λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και θέρµανσης του κτιρίου να είναι σύµφωνη µε την 

υπ’ αριθµ. 189533/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2654) υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, και να 

πραγµατοποιούνται µετρήσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι οριακές τιµές στα καυσαέρια 

σχετικά µε τις εξής παραµέτρους: απώλειες θερµότητας, CO, NOx, Ο2, δείκτη αιθάλης. Η συντήρηση 

της εγκατάστασης του συστήµατος να γίνεται µια φορά ετησίως για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης των 

κτιρίων και µια φορά ανά εξάµηνο για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού ή ατµού και να 

λαµβάνεται φύλλο συντήρησης. Για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης των κτιρίων µε συνολική 

εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη από 400 kW όπως ορίζεται στην υπ’ αριθµ. 189533/2011 (ΦΕΚ Β΄ 
2654) Υπουργική Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει: να πραγµατοποιείται έλεγχος και να διενεργούνται 
µετρήσεις, τουλάχιστον µια φορά το µήνα και τα αποτελέσµατα να καταχωρούνται σε βιβλίο µετρήσεων 

καυσαερίων, θεωρηµένο από το Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης. 

 

6. Οι εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισµού ψύξεως ή κλιµατισµού, οι οποίες περιέχουν ελεγχόµενες ουσίες 
µε φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται ετησίως σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 

37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1827) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει,και 
υποβάλλεται στο ΥΠΕΚΑ το ∆ελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης. 

 

7. Για τους µετασχηµατιστές που υπάρχουν στην εγκατάσταση, είτε ανήκουν στον κύριο του έργου, είτε 
στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, είτε σε στεγαζόµενες επιχειρήσεις, ισχύουν τα ακόλουθα: 

-  ο κάθε µετασχηµατιστής να είναι εγκατεστηµένος εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας. Ο ενεργός 
όγκος της λεκάνης ασφαλείας έκαστου µετασχηµατιστή να είναι ίσος µε τον όγκο των περιεχόµενων 

στον µετασχηµατιστή διηλεκτρικών ελαίων και 
- απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs) 

και πολυχλωριωµένα τριφαινύλια (PCTs). 
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8. Η κάθε δεξαµενή υγρών καυσίµων (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αντλία πυρόσβεσης κ.λπ.) επιµέρους 
τµηµάτων του έργου να είναι εγκατεστηµένη εντός λεκάνης ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση σταδιακής 
διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωµάτων της δεξαµενής τα περιεχόµενα καύσιµα να συγκρατηθούν 

εντός της λεκάνης ασφαλείας και να µην διαφύγουν. Ο ενεργός όγκος έκαστης λεκάνης ασφαλείας να 

είναι ίσος µε τον όγκο της αντίστοιχης δεξαµενής καυσίµου. 

 

9. Να εφαρµόζονται κατά το δυνατό πρακτικές για την βελτίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών 

συνθηκών στο κτίριο, όπως ενδεικτικά: 

− Να πραγµατοποιηθεί κατάλληλη ρύθµιση και λειτουργία του συστήµατος αερισµού / εισαγωγής νωπού 

αέρα στο κτίριο λαµβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, τον αριθµό ατόµων σε κάθε χώρο, όπως και τις 
διάφορες πηγές ρύπων. 

- Οργάνωση προγράµµατος τακτικής συντήρησης και καθαρισµού των φίλτρων της κεντρικής µονάδας 
αερισµού όπως και των τοπικών στοµίων και προγράµµατος έλεγχου καλής λειτουργίας του συστήµατος. 

− Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήµατος αερισµού σε χώρους µε ρυπαντικό φορτίο ή οσµές (για 

παράδειγµα χώροι στάθµευσης, κουζίνα, πλυντήριο, καπνιστήριο, κ.λπ..). 

− Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισµού των τοπικών κλιµατιστικών συσκευών 

και των fan coils, εφόσον υπάρχουν. 

− Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης, απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων 

που παρουσιάζουν χαµηλές εκποµπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ). 

 

10. Οι γεωτρήσεις να διαθέτουν την απαιτούµενη άδεια χρήσης νερού από τη ∆ιεύθυνση Υδάτων της οικείας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 43504/2005 (ΦΕΚ Β΄1784) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε 
ισχύει. Να τηρούνται σε ειδικό µητρώο αναλυτικά τα στοιχεία κατανάλωσης νερού ανά µήνα και ανά 

είδος χρήσης. 
 

11. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου και να επιδιορθώνεται άµεσα 

οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού. 

 

12. Η λειτουργία του κτιρίου να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισµού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆6/Β/οικ. 5825/2010 (ΦΕΚ Β΄ 
407) κοινή υπουργική απόφαση και τις σχετικές τροποποιήσεις και εγκυκλίους εφαρµογής όπως 
εκάστοτε ισχύουν, ο οποίος στοχεύει στην µείωση της κατανάλωσης συµβατικής ενέργειας για 

θέρµανση, ψύξη, κλιµατισµό, φωτισµό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης µε την ταυτόχρονη 

διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ενδεικτικά να λαµβάνονται 
υπόψη οι κάτωθι παράµετροι: 

− Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισµός του κτιρίου για τη µέγιστη αξιοποίηση των τοπικών 

κλιµατικών συνθηκών. 

− ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του µικροκλίµατος. 
− Κατάλληλος σχεδιασµός και χωροθέτηση των ανοιγµάτων ανά προσανατολισµό ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις ηλιασµού, φυσικού φωτισµού και αερισµού. 

− Ενσωµάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστηµάτων όπως νότια ανοίγµατα, τοίχος 
µάζας, θερµοκήπιο κ.α. 

− Ηλιοπροστασία 

− Εξασφάλιση οπτικής άνεσης µέσω τεχνικών και συστηµάτων φυσικού φωτισµού. 

- Να εφαρµόζονται κατά το δυνατό πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας όπως ενδεικτικά χρήση ηλιακών 

συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών σε θερµό νερό, χρήση λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας, 
κ.λπ.. 

- Να τηρούνται σε ειδικό µητρώο αναλυτικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας ανά µήνα και ανά είδος 
χρήσης.  

 

13. Στην περίπτωση ύπαρξης θορύβου από µουσική από Κέντρα ∆ιασκέδασης ή καταστήµατα πώλησης 
οινοπνευµατωδών ποτών ή άλλα καταστήµατα να τηρούνται οι οριακές τιµές θορύβου και οι ελάχιστες 
αποστάσεις κατά περίπτωση που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. Α5/3010/1985, (ΦΕΚ Β΄ 593) Υπουργική 

Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµ. Υ2/οικ. 15438/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1346) Υπουργική 

Απόφαση και εκάστοτε ισχύει ανάλογα µε το είδος του Κέντρου και τον χαρακτήρα της περιοχής. 
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Επιπλέον, στην περίπτωση ύπαρξης κέντρων διασκεδάσεως εντός του έργου, να τηρούνται οι διατάξεις 
που ισχύουν για την τήρηση της κοινής ησυχίας, τα χρονικά όρια λειτουργίας όπως εκάστοτε ισχύουν και 
οι διατάξεις για την λειτουργία µουσικής όπως αναφέρονται στα Π.∆. 457/1990 (ΦΕΚ Α΄ 175), όπως 
εκάστοτε ισχύει, το οποίο τροποποιεί το Π∆ 180/1979 (ΦΕΚ Α΄ 46). 

 

14. Ο θόρυβος από τη λειτουργία µηχανολογικού εξοπλισµού, να µην υπερβαίνει τα όρια του Π.∆. 

1180/1981 (ΦΕΚ Α΄ 293), όπως εκάστοτε ισχύει, µετρούµενος στα όρια του οικοπέδου. 

 

15. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των µηχανηµάτων για την όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη 

λειτουργία τους. Τα µηχανήµατα που κατά την λειτουργία τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να 

εδράζονται σε αντικραδασµική βάση, κατάλληλα πιστοποιηµένη. 

 

16. Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου (πχ χλοοκοπτικές µηχανές, 
µηχανές ξακρίσµατος χλοοτάπητα, κ.λπ.) για την συντήρηση φυτών και πρασίνου, να φέρουν τη 

σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στις υπ’ 

αριθµ. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) και 9272/471/2007 (ΦEK Β΄286) κοινές υπουργικές αποφάσεις 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

17. Τα αστικά υγρά απόβλητα της εγκατάστασης που διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης αστικών 

αποβλήτων, να τηρούνται τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄ 192) ΚΥΑ όπως 
εκάστοτε ισχύει και οι εκάστοτε όροι του Κανονισµού λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της 
περιοχής. Η σύνδεση του έργου µε το δίκτυο αποχέτευσης να είναι νόµιµη σύµφωνα µε την εκάστοτε 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

18. Η προσωρινή αποθήκευση αστικών αποβλήτων του έργου να γίνεται κατά τρόπο υγειονοµικά αποδεκτό 

και οι κάδοι των απορριµµάτων να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. 

 

19. Η συλλογή των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που προσοµοιάζουν µε τα οικιακά να γίνεται είτε 
από τον οικείο ∆ήµο είτε από αδειοδοτηµένη εταιρεία για την συλλογή και µεταφορά αποβλήτων 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή υπουργική απόφαση, 

το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

20. Να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης στον υπόγειο χώρο της εγκατάστασης για την χωριστή συλλογή 

των υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό µέταλλο) και τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να 

δίνονται για ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου ∆ήµου είτε σε αδειοδοτηµένες 
εταιρείες συλλογής και διαχείρισης σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

21. Τα υπόλοιπα ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (λιπαντικά έλαια, 

συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων, ελαστικά, οχήµατα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να 

παραδίδονται σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες ή σε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, 
σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότηση του. 

 

22. Τα επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται χωριστά σε ειδικούς χώρους κατάλληλα 

συσκευασµένα και να παραδίδονται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη συλλογή, 

µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ΗΠ 13588/725/2006 

(ΦΕΚ Β΄ 383) ΚΥΑ όπως εκάστοτε ισχύει. 
 

23. Να τηρείται χρονολογικό αρχείο µε τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την προέλευση και ανάλογα 

µε την περίπτωση, τον προορισµό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο µεταφοράς τους και σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Ν. 4042/12. 

 

24. Να εξεταστεί η δυνατότητα κοµποστοποίησης, αφού ληφθούν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, για  

τα απόβλητα από τα κλαδέµατα της βλάστησης και το παραγόµενο προϊόν να χρησιµοποιείται για τις 
ανάγκες λίπανσης των υφιστάµενων φυτεύσεων. Σε κάθε περίπτωση τα συγκεκριµένα απόβλητα θα 

πρέπει να διαχειρίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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25. Να γίνεται συλλογή των χρησιµοποιηµένων βρώσιµων ελαίων και να διαθέτονται σε αδειοδοτηµένες 
επιχειρήσεις µε σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση τους, εφόσον υπάρχει δίκτυο συλλογής στην περιοχή. 

 

26. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από χώρους παρασκευής τροφίµων να διέρχονται από φρεάτια 

λιποσυλλογής πριν την τελική διαχείριση τους µαζί µε τα αστικά υγρά απόβλητα. Η λάσπη από τα 

φρεάτια λιποσυλλογής να αποµακρύνονται από αδειοδοτηµένο συλλέκτη ή νόµιµο βυτιοφόρο και να 

διαχειρίζονται από αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων του 

∆ήµου, ΧΥΤΑ, αδειοδοτηµένη µονάδα διαχείρισης ιλύος κ.λπ..) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ 

αριθµ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή υπουργική απόφαση και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) 

όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

27. Nα τοποθετηθούν φίλτρα συγκράτησης οσµών στις καµινάδες απαερίων των εγκατεστηµένων 

επιχειρήσεων. 

 

28. Στις περιπτώσεις µη τακτικής συλλογής των αποβλήτων, τα οργανικά απόβλητα να φυλάσσονται σε 
ψυκτικούς θαλάµους που θα προορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό. 

 

29. Να εφαρµόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη µείωση κατά το δυνατόν των 

χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση µε εφαρµογή κατάλληλων µέτρων όπως: 
− Πραγµατοποίηση άρδευσης µε σταλακτοφόρους σωλήνες 
− Ορθολογικός προγραµµατισµός αρδεύσεων (π.χ.: Η άρδευση του πρασίνου να πραγµατοποιείται αργά το 

απόγευµα ή τη νύχτα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες της εξάτµισης, κ.λπ.) 

−  Αξιοποίηση δικτύου οµβρίων υδάτων και ανακύκλωση του νερού των ελευθέρων υδάτινων επιφανειών 

για άρδευση, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό υπό τις απαιτήσεις εφαρµογής της υπ’ αριθµ. 145116/2001 

κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 
- Να προτιµηθούν φυτά προσαρµοσµένα στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές µικροκλιµατικές και 

εδαφολογικές συνθήκες όπως και τις τοπικές συνθήκες διαθεσιµότητας νερού. 

- Να ακολουθούνται οι Εγκεκριµένοι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (85167/820/2000 (ΦΕΚ Β΄ 
477) υπουργική απόφαση, 125347/568/2004 (ΦΕΚ Β΄ 142) υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύουν 

όσον αφορά στις εφαρµοζόµενες πρακτικές χρήσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. 

- Η χρήση λιπασµάτων ή φυτοφαρµάκων να περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες και να γίνεται υπό 

κατάλληλες καιρικές συνθήκες (π.χ. να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν 

ισχυροί άνεµοι). 
- Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό µε οργανικά λιπάσµατα. 

 

30. Οι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων να κατασκευάζονται και λειτουργούν µε βάση τις απαιτήσεις του 

Π.∆. 455/1976 (ΦΕΚ Α΄ 169) όπως εκάστοτε ισχύει. 
 

Ισχύουν οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι της ΜΠΕ, εκτός αν έρχονται σε αντίθεση µε τα 

προαναφερθέντα. 

 

 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 

 

Χ 
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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. ∆ωρής Σωκράτης 
3. Κεφαλάς Γεώργιος 
4. Πάλλας Κωνσταντίνος 
5. Τζόλλας Νικόλαος 
6. Γκανούλης Φίλιππος 
7. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

8. Ζέρβας Γεώργιος 
9. Παπαστεργίου Χρήστος 
10. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
11. Αγγελίδης Άγγελος 
12. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

13. ∆ερµεντζοπούλου Μαρία 
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