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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                       ΘΕΜΑ 7ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας ‘’Συγκρότημα γραφείων με δύο υπόγεια επίπεδα 

στάθμευσης και Δώμα’’ που θα εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 44 (περιοχή ΦΙΞ) του Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας ‘’Συγκρότημα γραφείων με δύο υπόγεια επίπεδα στάθμευσης και 

Δώμα’’ που θα εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 44 (περιοχή ΦΙΞ) του Δήμου Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1666/10-11-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 

Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στον κ. Αν. Τσιούμα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί 

το θέμα. Ο κ. Τσιούμας έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 586190 (13529)/01-11-2021 

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

Θεσσαλονίκης, περιέγραψε το έργο και αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η υπηρεσία εισηγείται 

θετικά. Επίσης, αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/437229/02.11.2021 έγγραφο της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, το οποίο περιήλθε στο 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας μετά τη σύνταξη της εισήγησης. Στο εν λόγω έγγραφο η 

Εφορεία Αρχαιοτήτων γνωμοδοτεί θετικά για το έργο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.   

 

Ακολούθησε ερώτηση της κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής, τακτικού μέλους, στην οποία απάντησε ο κ. 

Τσιούμας. Η ερώτηση και η απάντηση είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. Ζέρβας 

Γεώργιος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 

 

Ταχ. Δ/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ημερομηνία: 01 Δεκεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 719566 (379) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 101/22-11-2021  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 16/2021  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1666/10-11-2021                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2109614822 

 

 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού 

 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, επίσης δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, κατέθεσε και 

γραπτώς την τοποθέτησή του ως εξής: «Δεν κρίνουμε κατά βάση την αρτιότητα της ΜΠΕ. Είναι 

συγκεκριμένο το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν μελετητές και υπηρεσίες 

και βασικά προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των επενδυτών είτε αυτό αφορά στο realestate είτε σε άλλους 

κλάδους. 

Αυτό λοιπόν το πλαίσιο, γενικότερα αλλά και στο ζήτημα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων οδηγεί σε 

αποσπασματικότητα και αδυναμία συνεκτίμησης των επιπτώσεων του συνόλου των δραστηριοτήτων σε μια 

ευρύτερη περιοχή. Αντικειμενικά λειτουργεί στη λογική «ρύπανση στο οικόπεδο του διπλανού» λόγω και 

της αναρχίας της παραγωγής αλλά και των αντιτιθέμενων επιχειρηματικών συμφερόντων. Έτσι κι αλλιώς η 

βασική δραστηριότητα στην περιοχή είναι η λιμενική η οποία δεν εντάσσεται καθόλου στην οπτική της 

ΜΠΕ αλλά και άλλες όπως η αποθήκευση και μεταφορά καυσίμων της CORAL. 

Η παρέμβαση με το νέο συγκρότημα γραφείων μπορεί να χαρακτηρίζεται ως «σημειακή» στη ΜΠΕ αλλά σε 

κάθε περίπτωση εντάσσεται στο συνολικότερο σχεδιασμό για την αξιοποίηση από επενδυτές φιλέτων γης 

που ρήμαζαν ή υποαξιοποιούνταν.  

Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, με τη χρόνια υποβάθμιση, τη ρύπανση, άλλα κοινωνικά ζητήματα και 

προβλήματα, φυσικά δεν έπεσε από τον ουρανό αλλά είναι αποτέλεσμα του συγκεκριμένου καπιταλιστικού 

δρόμου ανάπτυξης, με άλλες επενδυτικές επιλογές σε διάφορες φάσεις. Τώρα αξιοποιείται το «αμαρτωλό» 

παρελθόν για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο συσσωρευμένα κεφάλαια. 

Η αλήθεια είναι ότι η ευρύτερη περιοχή θα μπορούσε να είχε αναπλαστεί και αναβαθμιστεί πραγματικά με 

διατήρηση και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς, αναβάθμιση και επέκταση δημόσιου χώρου, 

βελτίωση των ΜΜΜ, συνεκτίμηση των βασικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στις λιμενικές 

εγκαταστάσεις, αλλά και ευρύτερα. Όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος βιομηχανικού ατυχήματος, τόσο 

εξαιτίας των τάνκερ που ξεφορτώνουν, όσο και των εγκαταστάσεων της CORAL. H όπως η ποιότητα αέρα 

στην περιοχή, τόσο εξαιτίας των καυσαερίων των πλοίων, όσο και των αιωρούμενων σωματιδίων από τη 

φορτοεκφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση χύδην φορτίων (π.χ. άνθρακας, λατερίτης, νικέλιο, 

δημητριακά κλπ). Για το συγκεκριμένο θέμα η ΛΣ είχε καταθέσει ερώτηση προς τη διοίκηση της ΠΚΜ, το 

Δεκέμβρη του 2018.  

Ακόμα, θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για υποδομές όπως παιδείας υγείας, στάθμευσης, 

ΜΜΜ για τους χιλιάδες εργαζόμενους που συγκεντρώνονται στην περιοχή. 

Ορισμένες επιμέρους επισημάνσεις: Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και προτύπων δε διασφαλίζει αυτόματα 

καλύτερες συνθήκες εργασίας. Καλύτερο παράδειγμα δεν υπάρχει από το νέο κτίριο της ΠΚΜ όπου και 

εντοπίζονταν για αρκετό χρονικό διάστημα προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού. 

Οι προβλέψεις όσον αφορά το κυκλοφοριακό -  συγκοινωνιακό και την πρόσβαση των εργαζόμενων 

βρίσκονται πραγματικά “στον αέρα”. Με τον ΟΑΣΘ σε τραγική κατάσταση, με τους ποδηλατόδρομους να 

είναι πραγματικές παγίδες θανάτου και να μην μπορούν φυσικά να καλύψουν την ανάγκη για γρήγορη και 

ασφαλή μετακίνηση από και προς τη δουλειά, με το κυκλοφοριακό να ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους και 

την απουσία επαρκών χώρων στάθμευσης να δημιουργεί επιπλέον ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση. 

Τελικά το έργο που συζητάμε αποτελεί μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία για έναν από τους πιο σημαντικούς 

παίκτες πανελλαδικά στο realestate. Η εμπειρία και από άλλα αντίστοιχα project στην περιοχή αλλά και 

γενικότερα αποδεικνύει ότι ακόμα και όταν βελτιώνεται σχετικά τμήμα του αστικού ιστού σε σχέση με την 

υφιστάμενη κατάσταση, δε διασφαλίζεται η αναγκαία βελτίωση στους όρους εργασίας και στην ποιότητα 

ζωής για εργαζόμενους και κατοίκους.  

Έτσι κι αλλιώς το νέο επενδυτικό Eldorado απαιτεί ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων, πακτωλό 

επιδοτήσεων και διευκολύνσεων - φοροαπαλλαγών για τους επενδυτές που πληρώνει η κοινωνική 

πλειοψηφία, και προσαρμογή χρήσεων γης και λειτουργιών στα επιχειρηματικά σχέδια με τις ανάγκες σε 

υποδομές για το λαό και αναβαθμισμένους δημόσιους χώρους να μένουν στα αζήτητα. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, τη γνωστή αδυναμία των υπηρεσιών της ΠΚΜ και όχι μόνο να ελέγξουν την 

εφαρμογή των όρων της ΜΠΕ αλλά και γενικότερα την εφαρμογή όσων σχετίζονται με την ασφάλεια και 

υγιεινή της εργασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία της δραστηριότητας τοποθετούμαστε με λευκό.». 

Οι κ. Παπαστεργίου Χρήστος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, 

Αντιπρόεδρος, και τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, σύμφωνα με την 

εισήγηση της υπηρεσίας.  

 

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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

    ---------------------------------- ------------------     ------------------ 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 586190 (13529)/01-11-2021 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

1666/10-11-2021 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 (ΑΔΑ: 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 Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 

109/2019 (ΑΔΑ: 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 Διοίκησης 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 (ΑΔΑ: 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.», το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ 

Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε), 

την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας 

τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’ και το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών - Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & Οργάνωσης, γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                           Γνωμοδοτεί ομόφωνα  
              (Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας Γεώργιος και κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκαν με λευκό) 

                                                                                                                                                                                             
 Θετικά επί της Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας ‘’Συγκρότημα γραφείων με δύο υπόγεια επίπεδα στάθμευσης και 

Δώμα’’ που θα εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 44 (περιοχή ΦΙΞ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 

εισήγηση που ακολουθεί. 

 

Είδος & Περιγραφή έργου 

 

Η «περιοχή επέμβασης» αφορά σε έκταση εμβαδού 6.556,40 τ.μ.. 

Πρόκειται για κτιριακό συγκρότημα με χρήση γραφείων που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο σχήματος “Γ” με 

νοτιοδυτικό πρόσωπο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, βορειοδυτικό πρόσωπο επί της οδού Φρίξου και 

βορειοανατολικό πρόσωπο επί της οδού Νικηφόρου Ουρανού. 

Η μελετηθείσα πραγματοποιούμενη κάλυψη του οικοπέδου ανέρχεται σε 3.765,63 τ.μ.. 

Το μελετηθέν κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από τρία κτίρια, τα κτίρια “Α”, “Β” και “Γ”,  το πρώτο εξ 

αυτών θα έχει ένα υπόγειο ενώ τα άλλα δύο θα έχουν δύο στάθμες υπογείου. Κάθε ένα από αυτά θα 

αποτελείται από ισόγειο και πέντε ορόφους. 

Η πραγματοποιούμενη δόμηση ανέρχεται σε 15.598,47 τ.μ. ενώ η συνολική δόμηση (σ.σ. περιλαμβάνοντας και 

τους χώρους που δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης)  ανέρχεται σε 24.119,72 τ.μ.. 

Με βάση και το διάγραμμα κάλυψης (που έχει προσαρτηθεί στην ΜΠΕ) οι πραγματοποιούμενες θέσεις 
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στάθμευσης θα είναι 196, με μόνο πέντε εξ αυτών να προβλέπονται στον ισόγειο ακάλυπτο χώρο του προς 

ανέγερση οικοπέδου. 

Τέλος, στην ΜΠΕ αναφέρεται πως: “Τα κτίρια Β και Γ ενώνονται στην στάθμη του πρώτου ορόφου με τη 

δημιουργία βατού δώματος που σε σημεία είναι φυτεμένο και λειτουργεί ως εξωτερικός υπερυψωμένος χώρος 

εκτόνωσης, εκμεταλλευόμενος το βορειοδυτικό προσανατολισμό. Στη βατή περιοχή των υπερδωμάτων και των 

τριών κτιρίων χωροθετούνται οι απολήξεις των κλιμακοστασίων και Η/Μ φρεατίων και οι εγκαταστάσεις Η/Μ οι 

οποίες περιφράσσονται με ελαφρά στοιχεία για τη δημιουργία ενιαίου αισθητικά συνόλου και για τη δημιουργία 

ηχοφράγματος, το οποίο έχει μελετηθεί ώστε να έχει το ελάχιστο δυνατό ύψος. Η βατή περιοχή των δωμάτων 

είναι επισκέψιμη μέσω των κλιμακοστασίων για λόγους συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων” (για λόγους 

πληρότητας αναφέρεται πως δεν έχουν επισυναφθεί στη ΜΠΕ αρχιτεκτονικά σχέδια, πλην του διαγράμματος 

κάλυψης). 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

 

 Δια του 5ου σχετικού διαβιβάστηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία, το υπ’ αριθμ. 

437026/06/10/2021 έγγραφο του Τμήματος Νεωτέρων Μνημείων & Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, που 

απευθύνεται στην ΑΔΜΘ, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται πως “η Υπηρεσία μας αντιμετωπίζει , καταρχήν, 

θετικά τις προτάσεις της μελέτης του θέματος, διότι από την εφαρμογή τους δεν προδιαγράφεται αλλοίωση της 

μορφής των “μνημείων” και υποβάθμιση του  άμεσου περιβάλλοντός τους.” 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

      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 έργου του θέματος, κυρίως για τους εξής λόγους: 

 Υπάρχει ήδη έγκριση από το ΚΕΣΑ (σ.σ. “Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής”)  του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της έγκρισης της 

αρχιτεκτονικής μελέτης που αφορά στο υπό διαβούλευση νέο κτιριακό συγκρότημα γραφείων. 

 Σε επίπεδο πόλης η συγκεκριμένη παρέμβαση στα προς δόμηση περίπου 6,5 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 του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 Δεν απαιτείται καθορισμός των δικτύων κοινής ωφελείας, καθόσον η περιοχή επέμβασης είναι 

συνδεδεμένη με τα υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφελείας που ενυπάρχουν στην περιοχή. 

 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

Χ 
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

3. Δωρής 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. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

13. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

14. Γκανούλης Φίλιππος 
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