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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                      ΘΕΜΑ 3ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη δραστηριότητα: «Εμπορικό κατάστημα της εταιρείας 

JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο JUMBO» που βρίσκεται εγκατεστημένη στη 

Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 69Β, στη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

(ΠΕΤ 2112689720) 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη δραστηριότητα: «Εμπορικό κατάστημα της εταιρείας JUMBO Ανώνυμη 

Εμπορική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο JUMBO» που βρίσκεται εγκατεστημένη στη Λεωφόρο 

Γεωργικής Σχολής 69Β, στη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ 

2112689720)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 532/13-04-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στην κ. Αθ. Βαφάκη, υπάλληλο του 

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

Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Βαφάκη έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. 

πρωτ.: 151609 (3131)/11-04-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα, 

ενημέρωσε τα μέλη για το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. και παρουσίασε τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η 

υπηρεσία εισηγείται θετικά.  

 

Ακολούθησε ερώτηση του κ.  Αβραμόπουλου Σωτήριου, τακτικού μέλους, σχετικά με τη διενέργεια 

αυτοψίας. Η εισηγήτρια απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Στη συνέχεια ζήτησε τον λόγο ο κ. 

Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος σχολίασε το ζήτημα της διασφάλισης της τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων  

από την εταιρεία πριν από την έκδοση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. 

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: 06 Μαΐου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 272161 (81) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 32/20-04-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 7/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 532/13-04-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2112689720 

 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

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

 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα 

ψηφίσουν θετικά με την επισήμανση να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται οι περιβαλλοντικοί όροι από τη 

δραστηριότητα πριν από την περιβαλλοντική αδειοδότησή της.  

Ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά.   

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, κατέθεσε και γραπτώς την 

τοποθέτησή του ως εξής: «Στο συγκεκριμένο θέμα αποκαλύπτεται μια ακόμα περίπτωση υποκρισίας για τη 

προστασία του περιβάλλοντος, την υποτιθέμενη αυστηρότητα και αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, μια 

ακόμα απόδειξη της αποδυνάμωσης των υπηρεσιών περιβαλλοντικού ελέγχου. 

Αποδεικνύεται πως το πλαίσιο που ορίζει η περιβαλλοντική νομοθεσία είναι στην πράξη “λάστιχο”, όταν 

πρόκειται να προστατευτούν και να αυγατίσουν τα κέρδη των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων.  

Έτσι μόνο εξηγείται η 20χρονη καθυστέρηση της συγκεκριμένης εταιρείας να αιτηθεί ΑΕΠΟ για το 

κατάστημά της. Το κόστος εκπόνησης μιας ΜΠΕ δεν αποτελεί ούτε στο παραμικρό συγκρίσιμο μέγεθος 

μπροστά στην κερδοφορία, όχι του ομίλου γενικά, αλλά του συγκεκριμένου καταστήματος.  

Το μόνο που μένει είναι, πως η εταιρεία δεν ήθελε να μειωθούν τα κέρδη της ούτε κατά το ελάχιστο, ούτε 

καν για τη λήψη των στοιχειωδών μέτρων ώστε να πληρούνται οι όροι για την έγκριση ΑΕΠΟ για τα 

καταστήματά της. Υπενθυμίζουμε τις δυο προηγούμενες περιπτώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

καταστημάτων της εταιρείας: 

 α) της ΜΠΕ του καταστήματος επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 43 (1η Συνεδρίαση ΜΕΘ στις 5/1/2022), για 

την οποία οι υπηρεσίες που γνωμοδότησαν, διατύπωσαν σημαντικές ελλείψεις σχετικά με τη ΜΠΕ αλλά και 

την υφιστάμενη κατάσταση. Υπογραμμίζουμε ότι και εκεί η καθυστέρηση για την κατάθεση ΜΠΕ ήταν 

περίπου 20 χρόνια.  

β) τη ΜΠΕ του καταστήματος στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου του Δήμου Παύλου Μελά (4η 

Συνεδρίαση ΜΕΘ στις 9/2/2022), με καθυστέρηση 22 χρόνων,  “παραλείψεις” και “βολικές λύσεις”. 

Το ίδιο έργο συνεχίζεται και στην παρούσα ΜΠΕ για το κατάστημα της εταιρείας στη Λ. Γεωργικής Σχολής 

69Β (περιοχή εμπορικού πάρκου ΙΚΕΑ). Η καθυστέρηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης φτάνει τα 20 

χρόνια (και οι “παραλείψεις” συνεχίζονται και επισημαίνονται από τις υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι 

γνωμοδοτούν θετικά με ή χωρίς προϋποθέσεις: 

Κατά την άποψή μας, θα έπρεπε τουλάχιστον πρώτα να απαλειφθούν όλες οι παραλείψεις και μετά να δοθεί 

η όποια θετική γνωμοδότηση, όχι μόνο λόγω της 20ετούς αδικαιολόγητης καθυστέρησης για το 

συγκεκριμένο κατάστημα, αλλά και για το γεγονός ότι δεν πρόκειται για  μοναδική περίπτωση που αφορά 

ένα κατάστημα της εταιρείας στη ΠΚΜ, αλλά συνολικά 3. 

Και φυσικά δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη η γενικότερη πρακτική μιας επιχείρησης η οποία χρησιμοποιεί 

όλα τα μέσα για να εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζόμενων της, οι οποίοι ιδιαίτερα τις περιόδους 

αιχμής «φτύνουν» αίμα. 

Επιπλέον διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής των όρων της ΜΠΕ, αφού η 

αποδυνάμωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό 

δυναμικό, στην ουσία καθιστά ανέφικτο κάτι τέτοιο. 

Με βάση τα παραπάνω ψηφίζουμε ΚΑΤΑ.». 

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. 

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό.  

Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 

 

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 

(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 

                 ---------------------- ----------------------      ---------------------- 
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 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.: 151609 (3131)/11-04-2022 

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

532/13-04-2022 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. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 

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

10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 

Αντιπροέδρου 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) 

και 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.’’, γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ως εξής: 

 

                                                              Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  

                 (Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος καταψήφισε, ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκε με λευκό) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη δραστηριότητα: «Εμπορικό κατάστημα της εταιρείας JUMBO 

Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο JUMBO» που βρίσκεται εγκατεστημένη στη Λεωφόρο 

Γεωργικής Σχολής 69Β, στη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ 

2112689720), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά το υφιστάμενο εμπορικό κατάστημα της 

εταιρείας JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο: «JUMBO», το οποίο βρίσκεται στο 11ο 

χλμ ΕΟ Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου και συγκεκριμένα στην οδό Λ. Γεωργικής Σχολής 69Β, εντός του 

εμπορικού πάρκου ΙΚΕΑ,  στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας 

Χορτιάτη, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα η οποία, δεν παράγει και δεν μεταποιεί προϊόντα, αλλά είναι αμιγώς 

εμπορική. 

Σήμερα το κατάστημα περιλαμβάνει τα εξής εμπορικά τμήματα: παιχνίδια, βρεφικά είδη, καλλυντικά- είδη 

καλλωπισμού, είδη βιβλιοχαρτοπωλείου, είδη οικιακής χρήσης, είδη καθαρισμού, υποδήματα, ενδύματα, 

εποχιακά είδη, τυποποιημένα ψιλικά- ζαχαρώδη, αθλητικά είδη. 

Είναι εγκατεστημένο σε υφιστάμενο κτίριο με χρήση καταστήματος, για το οποίο υπάρχουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία πολεοδομικής νομιμότητας, και περιλαμβάνει: υπόγειο, ισόγειο και πατάρι  

Ο ακάλυπτος χώρος του αγροτεμαχίου χρησιμοποιείται ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 

ογδόντα (80) θέσεων  και χώρος πρασίνου.  

Απασχολεί σε περίοδο αιχμής εβδομήντα έξι (76) άτομα προσωπικό. 

Δεν χρησιμοποιεί και δεν αποθηκεύει τοξικές ουσίες.  

Για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και κλιματισμό έχουν τοποθετηθεί κλιματιστικές μονάδες 

ψυκτικού μέσου και δε γίνεται χρήση υγρού ή αέριου καύσιμου.  

Η δραστηριότητα υδροδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ και η ετήσια κατανάλωση νερού  

υπολογίζεται σε 750m 3.  

Τα λύματα πού προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο της 

ΕΥΑΘ.  

Για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της επιχείρησης σε ηλεκτρική ενέργεια υπάρχει εγκατεστημένο 

εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ισχύος 165kVA στον εξωτερικό χώρο. 

Τα οικιακού τύπου απορρίμματα της επιχείρησης συλλέγονται σε κάδους και απομακρύνονται με ευθύνη 

του Δήμου (αστικά απορρίμματα).  

 

 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης  
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Σύμφωνα με την βεβαίωση χρήσεων γης που επισυνάπτεται στην μελέτη, το ακίνητο βρίσκεται στην εκτός 

σχεδίου περιοχή και εντός του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε Πυλαίας. Το ακίνητο στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση 

βρίσκεται σε Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.), Αστικών Κεντρικών Λειτουργιών & 

Υποδομών, στην κατηγορία ΓΒ2.β, για την οποία επιτρέπονται τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, οι 

υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα.  

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια υπηρεσία, μέσα στην 

οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ και γνωμοδοτεί 

θετικά για τη συνέχιση λειτουργίας του έργου του θέματος με τις κάτωθι προϋποθέσεις : 

Εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που θα πρέπει να αναφέρει η Απόφαση Ε.Π.Ο.  : 

1. Να εγγραφεί  η επιχείρηση στο  ΗΜΑ. 

2. Να γίνεται χωριστή συλλογή υλικών συσκευασίας (χαρτί, χαρτόνι) και να δίνονται με ευθύνη της 

επιχείρησης είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου Δήμου ή σε αδειοδοτημένη επιχείρηση προς 

ανακύκλωση και τελική διάθεση. Υλικά που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση, όπως γυαλιά, 

λαμπτήρες, πλαστικά, μέταλλα, μπαταρίες κλπ. να διαχωρίζονται καταλλήλως ανά είδος σε ειδικούς 

κάδους και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τις 

οποίες να προβλέπεται η ύπαρξη σύμβασης σε ισχύ.  

3. Για την νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) να υποβληθεί 

στην Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης (Τμήμα Χορήγησης Αδειών 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων) Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης 

λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, που έχει τη μορφή που προβλέπεται στο 

Παράρτημα Ι της ΥΑ ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/44608/534/2020 (ΦΕΚ 1976 Β΄).  

4. Να χορηγηθεί βεβαίωση για το μετασχηματιστή μέσης τάσης, ότι πληροί όλες τις προβλεπόμενες από 

την κείμενη νομοθεσία απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής και τηρούνται τα προβλεπόμενα της 

ΚΥΑ 3606/238/25-04-2002 (ΦΕΚ 512/Β’/2002) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 

διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων». 

 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 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Ασλανίδης Δημήτριος 

3. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

4. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

5. Κίκης Αθανάσιος 

6. Κούης Κωνσταντίνος 

7. Τζόλλας Νικόλαος 

8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος 

11.Τρελλόπουλος Γεώργιος 

12. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

13. Γκανούλης Φίλιππος 

14. Χρυσομάλλης Νικόλαος 
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