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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 8 

Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/25.05.2022 
 

 

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ  39 
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 25/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ., σύμφωνα με 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.’’, συνήλθε σε τακτική ‘’με τηλεδιάσκεψη’’ συνεδρίαση η Μητροπολιτική 
Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την 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’’, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 360701 (108)/20-05-2022 προσκλήσεως 
της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
      Παρόντες: 
1. Μπισμπινά Γερακίνα, Πρόεδρος 
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
4. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος 
5. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος 
6. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος 
7. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
8. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος 
9. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος 
10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος 
11. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος 
12. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος 
13. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό 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 συμμετείχαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, η κ. Γούλα Όλγα – 
Χριστίνα και ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικά μέλη. Η κ. Γούλα ενημέρωσε τηλεφωνικώς για 
την απουσία της. Η γραμματεία της παράταξης ‘’Πράξεις για τη Μακεδονία’’ ενημέρωσε 
τηλεφωνικώς για την απουσία του κ. Τρελλόπουλου. 
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1ο, 4ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο. 
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

  
ΘΕΜΑ 6ο: «Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για το 
συγκρότημα κτιρίων ‘’Thessis’’ στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»  
 
 H Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για το συγκρότημα 
κτιρίων ‘’Thessis’’ στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έθεσε 
υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ. 751/16-05-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Ηρ. Λάτσιο, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., 
προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Λάτσιος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 
223831 (4606)/11-05-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., ανέφερε ότι πρόκειται για υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα 
αποτελούμενο από τρία κτίρια που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα χωρίς επιπλέον δόμηση. Επίσης, αναφέρθηκε στις 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Ζέρβα Γεώργιο, Αντιπρόεδρο, και κ. Αγαθαγγελίδου 
Ανατολή, τακτικό μέλος. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Λάτσιος. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις 
είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.   
 
Κατόπιν ζήτησαν τον λόγο τα μέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 
και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, σύμφωνα με 
την εισήγηση της υπηρεσίας.  
Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέμα. 
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος και ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα 
ψηφίσουν θετικά, ομοίως και τα λοιπά μέλη του Σώματος. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Λάτσιου, τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των 
μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει 
το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και 
λαμβάνοντας υπόψη 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.’’, το με αρ. πρωτ.: 751/16-05-2022 διαβιβαστικό 
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και την με αρ. πρωτ.: 223831 (4606)/11-05-
2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.  
 

                    Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  
                         (Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος καταψήφισε) 
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Θετικά επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για το συγκρότημα κτιρίων 
‘’Thessis’’ στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την 
εισήγηση που ακολουθεί. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
 
Η περιοχή επέμβασης αφορά ενιαία έκταση εμβαδού 15.226,76 τ.μ., στην οποία οικοδομήθηκε το 
συγκρότημα κτιρίων «THESSIS». Το συγκεκριμένο συγκρότημα κτιρίων αποτελεί ένα σημαντικό 
κτιριακό απόθεμα που βρίσκεται στην περιοχή των Σφαγείων, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, η 
οποία υπήρξε για πολλά χρόνια η δυτική είσοδος της πόλης της Θεσσαλονίκης. 
O συνολικός αριθμός των υφιστάμενων κτιρίων είναι τρία και καλύπτουν επιφάνεια 8.110 τ.μ. 
(υλοποιημένο ποσοστό κάλυψης: 53,26%), ενώ η συνολική υλοποιημένη δόμηση ανέρχεται σε 
12.942 τ.μ. Τα ανωτέρω κτίρια δομήθηκαν σύμφωνα με την Υ.Α. «Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού 
Σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης για 
τον καθορισμό χώρου Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων και καθορισμός όρων και περιορισμών 
δόμησης αυτού» (ΦΕΚ 1009 Δ/23-11-1995), βάσει της οποίας το ποσοστό κάλυψης δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 70%, ενώ ο συντελεστής δόμησης δεν δύναται να υπερβαίνει το 
0,85. Επομένως, στην περιοχή επέμβασης εξαντλήθηκε ο συντελεστής δόμησης ενώ το ποσοστό 
κάλυψης υπολείπεται σημαντικά από το επιτρεπόμενο. 
 
Η λύση που προτείνεται για τον συνολικό σχεδιασμό του ακινήτου και την τροποποίηση των 
χρήσεων γης είναι η εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου με αλλαγή της χρήσης σε Κεντρικές 
Λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4 του Π.Δ. 59/2018, όπως προβλέπει και το υπό έγκριση νέο 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
O  χωρικός προορισμός της περιοχής επέμβασης είναι ο εξής: Λαμβάνοντας υπόψη τον 
υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό, και το υπό αναθεώρηση Γ.Π.Σ. του Δήμου Θεσσαλονίκης, η 
περιοχή επέμβασης προτείνεται να αποτελέσει υπερτοπικής κλίμακας συγκρότημα ανάπτυξης 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα με συνδυασμό χρήσεων (γραφεία, 
εμπορικά καταστήματα, μονάδα πρόνοιας, κλπ), με την επανάχρηση του υφιστάμενου κτιριακού 
αποθέματος χωρίς επιπλέον δόμηση. Οι προτεινόμενες χρήσεις γης στην περιοχή επέμβασης 
είναι των Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης-Πολεοδομικού Κέντρου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 
59/2018, με την προσθήκη των Συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων (19.1), για να καλύπτονται 
όλες οι υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες χρήσεις. 
 
Η πρόταση του Ε.Π.Σ. για την περιοχή επέμβασης προβλέπει την επανάχρηση του υφιστάμενου 
κτιριακού αποθέματος χωρίς επιπλέον δόμηση, οπότε και οι όροι και περιορισμοί δόμησης 
παραμένουν ως έχουν, σύμφωνα με την Υ.Α. «Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου στην εκτός 
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον καθορισμό 
χώρου Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης 
αυτού» (ΦΕΚ 1009 Δ/23-11-1995). 
• Συντελεστής δόμησης: 0,85. 
•        Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70%. 
•        Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 9,5μ. 
 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 
Προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από την εφαρμογή του Σχεδίου ως προς τις ακόλουθες περιβαλλοντικές 
παραμέτρους, του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος όπως Πληθυσμός, Ανθρώπινη υγεία, Υλικά 
περιουσιακά στοιχεία και Πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και 
αρχαιολογικής κληρονομιάς) του φυσικού περιβάλλοντος όπως Βιοποικιλότητα, πανίδα – χλωρίδα, 
Έδαφος, Ύδατα, Αέρας, Κλιματικοί παράγοντες και Τοπίο (σύμφωνα με την ΚΥΑ 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 και την Οδηγία 2001/42/ΕΚ της 27.5.2001, όπως 
ισχύουν): 
 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 
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Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια υπηρεσία μέσα 
στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. Η υπηρεσία γενικά δεν έχει αντιρρήσεις για το 
περιεχόμενο της ΣΜΠΕ που της απεστάλη. 

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του Ειδικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου για το συγκρότημα κτιρίων ‘’THESSIS’’ του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους όρους και τις 
πρoϋποθέσεις της Σ.Μ.Π.Ε. και με την προϋπόθεση των κάτωθι: 

 
• Το σύνολο των ανακαινίσεων / οικοδομικών διαρρυθμίσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι οικονομικά εφικτό θα 
πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία. 

• Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων επί δομικών 
στοιχείων 

• Ο φωτισμός στους κοινόχρηστους χώρους θα πρέπει να είναι επαρκής για την ασφάλεια των 
επισκεπτών, εργαζομένων και ενεργειακά αποδοτικός. Συγκεκριμένα να περιλαμβάνει λαμπτήρες 
χαμηλής κατανάλωσης και αισθητήρες αυτόματης ενεργοποίησης. 

• Εργασίες ανακαινίσεων / ανακατασκευών θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα προληπτικά μέτρα 
προστασίας για περιορισμό των εκπομπών σωματιδίων / θορύβου πέρα της περιοχής των 
εργασιών. 

• Θα πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση ΑμΕΑ σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς διαδρόμους επικοινωνίας, καθώς επίσης και εξυπηρετήσεις ΑμΕΑ. 

• Θα πρέπει να διατηρηθούν χώροι στάθμευσης ικανής έκτασης για την εξυπηρέτηση των 
επιδιωκόμενων δραστηριοτήτων. 
 

  Να γίνει εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από 
την εφαρμογή του Σχεδίου στο περιβάλλον σύμφωνα με το αρ. 9 της Υ.Α. 107017/2006 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3759/2017). 

 
 

        Η Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                     
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
     M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
        
 
 
                                                                                                                    (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
   Γερακίνα Μπισμπινά                                                                                      ανωτέρω)          

ΑΔΑ: ΨΚΨΨ7ΛΛ-Ζ4Ζ
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