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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 7ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την υφιστάμενη δραστηριότητα ‘’Πολυκατάστημα της οδού 

Τσιμισκή 24 & Μητροπόλεως 31 (στοά Χιρς) της εταιρείας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ’’ 
που βρίσκεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

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

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την υφιστάμενη δραστηριότητα ‘’Πολυκατάστημα της οδού Τσιμισκή 24 & 

Μητροπόλεως 31 (στοά Χιρς) της εταιρείας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ’’ που βρίσκεται 

στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 960/17-06-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 

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

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

το θέμα. Ο κ. Τσορτανίδης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 315996 (6583)/15-06-2022 

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

Θεσσαλονίκης. Ενημέρωσε για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας και ανέφερε συνοπτικά 

τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στις εκπομπές θορύβου.  

 

Ακολούθως ζήτησαν τον λόγο για ερωτήσεις η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, και ο κ. Ζέρβας 

Γεώργιος, Αντιπρόεδρος. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Τσορτανίδης. Στο πλαίσιο των απαντήσεών του ο 

εισηγητής ενημέρωσε ότι διενεργήθηκε αυτοψία στη δραστηριότητα κατόπιν καταγγελίας για το θέμα του 

θορύβου. Από την εν λόγω αυτοψία προέκυψε, εκτός από την υπέρβαση των ορίων που ορίζει η νομοθεσία 

σχετικά με τον θόρυβο, ότι είχε λήξει η περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας και επιβλήθηκε 

πρόστιμο στην επιχείρηση. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της 

συνεδρίασης. 

 

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: 28 Ιουλίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 443014 (131) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 53/25-07-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 10/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 960/17-06-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2204755322 

 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

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

 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. 

Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό. Θεωρούν ότι το 

πρόβλημα του θορύβου είναι σημαντικό και ότι η δραστηριότητα πρέπει να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά 

όταν αυτό αποκατασταθεί.  

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

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

αδειοδοτούσα αρχή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα του θορύβου. 

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 

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

 

 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.: 315996 (6583)/15-06-2022 

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

Θεσσαλονίκης του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 960/17-06-2022 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 78 του ν.4954/2022 (λήψη αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων 

κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 / ΦΕΚ Α’ 

136/09.07.2022) σύμφωνα με το οποίο η συνεδρίαση έλαβε χώρα ‘’με τηλεδιάσκεψη’’, με χρήση της 

τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                           Γνωμοδοτεί ομόφωνα  

       (Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό) 

                                                                                                                                                                                                                                    

Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την υφιστάμενη δραστηριότητα ‘’Πολυκατάστημα της οδού Τσιμισκή 24 

& Μητροπόλεως 31 (στοά Χιρς) της εταιρείας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ’’ που βρίσκεται 

στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Είδος & Περιγραφή έργου 

http://www.epresence.gov.gr/
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Το έργο κατατάσσεται στην 6η ομάδα, Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές, 

πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους) (α/α 23).   
 

Συνοπτική περιγραφή έργου 

Τίτλος έργου : 
Πολυκατάστημα οδού Τσιμισκή 24 & Μητροπόλεως 31 (στοά Χίρς) της 

εταιρίας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 

Φορέας του έργου : NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 

Κατάταξη του έργου 

βάσει της ΥΑ ΔΙΠΑ 

οικ. 37674/16 

Ομάδα 6η 

i. α

/α 23 

ii. Ε

μπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές, 

πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους 

ορόφους) 

Υποκατηγορία Α2 

(5000 τ.μ. > Εμβαδόν δόμησης < 30000 τ.μ.) 

Θέση έργου Τσιμισκή 24 & Μητροπόλεως 31 (Στοά Χιρς), Θεσσαλονίκη 

Συντεταγμένες  X , Y 
( σε ΕΓΣΑ΄ 87) 

Οι συντεταγμένες κεντροβαρικά είναι:  X=410277.8,  Y=4498319.2 

 

Η υπό νέα Περιβαλλοντική Αδειοδότηση επιχείρηση (προηγούμενη Απόφαση Ε.Π.Ο. 7504/2006) είναι 

υφιστάμενη και δεν απαιτεί φάση κατασκευής. Βρίσκεται εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης της 

Θεσσαλονίκης στο ιστορικό κέντρο, όπου σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν εμπίπτει εντός 

προστατευόμενης περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), αλλά 

ούτε και σε κάποια άλλη προστατευόμενη περιοχή του Ν. 3937/2011 όπως και δεν εμπίπτει σε περιοχή που 

βρίσκεται εντός κυρωμένων δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων. Το ακίνητο είναι μια ενιαία ανεξάρτητη 

ιδιοκτησία με επιφάνεια που καλύπτει χώρο 11.886,96 τ.μ. και αποτελείται από 8 ορόφους (υπόγειο με πατάρι, 

ισόγειο, ημιώροφος, 1ος -4ος όροφος και τμήμα 5ου ορόφου και δώμα). 
Η δραστηριότητα απασχολεί 250 άτομα στο κατάστημα NOTOS. Τα προϊόντα που υπάρχουν στο 

Πολυκατάστημα κατάστημα είναι κοσμήματα, μικρές ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές οικιακής χρήσης, 

οπτικά, είδη ένδυσης, βρεφικά είδη, οπτικοί δίσκοι, λευκά είδη, υφάσματα, χαλιά μοκέτες ταπετσαρίες και 

προϊόντα καφέ – αναψυκτηρίου (καφέ, αναψυκτικά, ποτά, κτλ). 

 
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Το έργο έχει κατασκευαστεί και περαιωθεί, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που ίσχυαν την περίοδο 

της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του. Το έργο λειτουργεί πλέον από το 2010 και δεν απαιτούνται επιπλέον 

έργα κατασκευής στην παρούσα φάση πέραν όσων έχουν περαιωθεί. 
 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Ηλεκτρική Ενέργεια 
Το κτίριο τροφοδοτείται από δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ (20KV). Για την μέτρηση ΔΕΗ προβλέπεται 

ιδιαίτερος χώρος στο Α΄ υπόγειο. Για τον υποβιβασμό της τάσης 20/0,4KV προβλέπεται εγκατάσταση 

Ιδιωτικού Υποσταθμού. Ο Ιδιωτικός Υποσταθμός περιλαμβάνει χώρους Μέσης Τάσης, χώρους 

μετασχηματιστών, χώρους Χαμηλής Τάσης και χώρο Η/Ζ. Για τον υποβιβασμό της τάσης προβλέπεται η 

εγκατάσταση δύο μετασχηματιστών ισχύος 1000KVA ξηρού τύπου 20/0,4 KV. Από τους μετασχηματιστές 

αναχωρούν τα καλώδια τα οποία τροφοδοτούν τους γενικούς πίνακες Χαμηλής Τάσης. Κατά τη φάση 

λειτουργίας του Έργου, η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας του πολυκαταστήματος , 

ανέρχεται σε 2.628.968,85 kWh. 
 

Δίκτυο ύδρευσης 
Το κτίριο του πολυκαταστήματος είναι συνδεδεμένο με τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 
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της ΕΥΑΘ ΑΕ. Οι ανάγκες υδροδότησης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, αφορούν στην κάλυψη 

των αναγκών σε νερό κατανάλωσης των επισκεπτών, εργαζομένων, εστιατορίων και τις ανάγκες για τον 

καθαρισμό και συντήρηση του κτιρίου. 
Η ετήσια κατανάλωση νερού της δραστηριότητας είναι 2.216 κυβικά μέτρα (μέσος όρος). 
Δίκτυο αποχέτευσης 
Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία του εξεταζόμενου έργου συνίστανται κυρίως από 

αστικά λύματα, που προέρχονται από τους χώρους υγιεινής, από τις διαδικασίες καθαρισμού  των 

καταστημάτων και των χώρων εστίασης – καφετέριας. Τα ακάθαρτα του κτιρίου οδηγούνται προς το 

κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΘ και έχει προβλεφθεί και λειτουργεί φρεάτιο με 

μηχανοσίφωνα. Οι αποχετευτικές ανάγκες των εργαζομένων και των επισκεπτών που θα χρησιμοποιούν τις 

εγκαταστάσεις υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνουν τα 100 κυβικά μέτρα ανά ημέρα περίπου (λαμβάνοντας 

υπόψη αναμενόμενη μέση και μέγιστη παροχή υγρών αποβλήτων 300 λίτρα ανά άτομο ανά ημέρα. Τα όμβρια 

των δωμάτων συλλέγονται στις διατάξεις συλλογής και στην συνέχεια οδηγούνται στις κατακόρυφες 

υδρορροές στις δύο προσόψεις του κτιρίου, στο ρείθρο του πεζοδρομίου των οδών Τσιμισκή και 

Μητροπόλεως. 

 

Σύνδεση με οδικό δίκτυο: Η σύνδεση του εν λόγω έργου με το οδικό δίκτυο της περιοχής γίνεται μέσω των 

υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων οδών Τσιμισκή και Μητροπόλεως. 
 
Ποσότητες πρώτων υλών 
Ο εφοδιασμός του καταστήματος γίνεται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 08:30 με 

φορτηγά μεταφορικών εταιρειών μεγέθους αυτού που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης κατά 

το παραπάνω διάστημα. Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στην οδό Μητροπόλεως 31/33 σε παλέτες και 

για την μεταφορά τους στις αποθήκες του καταστήματος χρησιμοποιείται ένα εκ των δυο φορτηγών ασανσέρ 

αυτοκίνητων του πάρκινγκ του καταστήματος έτσι ώστε να επιταχύνεται η φορτοεκφόρτωση. 

 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Αέρια απόβλητα 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου δεν προκύπτει επιβάρυνση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος, καθώς δεν εκπέμπονται καυσαέρια, δεδομένου ότι γίνεται χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Καυσαέρια εκπέμπονται από τη λειτουργία των 2 καυστήρων του λεβητοστασίου του 5ου ορόφου που 

χρησιμοποιούνται για την θέρμανση νερού χρήσης που αφορά τις τουαλέτες του καταστήματος και την 

κουζίνα της καφετέριας. 
 
Στερεά απόβλητα 
Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Έργου αφορούν σε μη επικίνδυνα απόβλητα και 

κυρίως σε απορρίμματα αστικού τύπου από τη χρήση του προσωπικού, των εργαζομένων καθώς και των 

επισκεπτών και οργανικά απόβλητα, κυρίως από τη καφετέρια που λειτουργεί εντός του πολυκαταστήματος. 

Τα ως άνω απόβλητα συγκεντρώνονται και οδηγούνται στους κάδους του Δήμου και η αποκομιδή τους 

πραγματοποιείται από τον Δήμο. Υλικά συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα) κυρίως από τη 

μεταφορά των εμπορευμάτων των καταστημάτων λιανικής πώλησης του Πολυκαταστήματος, καθώς επίσης 

και από τους κοινόχρηστους χώρους, τα γραφεία, τους χώρους στάθμευσης και τους χώρους του προσωπικού. 
Τα στερεά απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία του Πολυκαταστήματος, ανάλογα με την προέλευσή 

τους, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
•   Υλικά συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα) κυρίως από τη μεταφορά των εμπορευμάτων των 

καταστημάτων λιανικής πώλησης του Πολυκαταστήματος, καθώς επίσης και από τους κοινόχρηστους 

χώρους, τα γραφεία, τους χώρους στάθμευσης και τους χώρους του προσωπικού. 
•  Συσκευασίες και υπολείμματα χημικών, όπως χημικά καθαριστικά για τους χώρους του Συγκροτήματος. 

Άλλα ειδικά απόβλητα, όπως: 

• Μπαταρίες οικιακής χρήσης. 

• Διάφορες κατηγορίες χρησιμοποιημένων λαμπτήρων, που κατά περίπτωση μπορεί να περιέχουν 

επικίνδυνα υλικά, κυρίως κατά τη διαδικασία αντικατάστασής τους. 

• Απόβλητα λιπαντικά έλαια από οχήματα και μηχανήματα, εντοπισμένα κυρίως στους χώρους 

στάθμευσης και σε χώρους λειτουργίας μηχανημάτων. 

• Διάφορες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, που αντικαθίστανται λόγω φθοράς ή 

παλαιότητας (TV, υπολογιστές, κουζίνες, ψυγεία, κ.ά.). 

• Απόβλητα επιδιόρθωσης ή ανακαίνισης – συντήρησης οικοδομών και κτιρίων, όπως δοχεία 

χρωμάτων, υπολείμματα χρωμάτων, επιχρίσματα, είδη επιπλώσεως, πόρτες, παράθυρα, τζάμια κ.ά. 

• Ειδικά απόβλητα από το ιατρείο παροχής πρώτων βοηθειών του Κτιρίου. 
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Όσον αφορά  τα απορρίμματα του καταστήματος (χαρτόνια από συσκευασίες εμπορευμάτων, απορρίμματα 

από κάδους σκουπιδιών του καταστήματος, γραφεία τουαλέτες κ.λ.π.) χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι κάδοι 

απορριμμάτων (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων συσκευασιών) του δήμου. 
 

Εκπομπές θορύβου 
Η λειτουργία της επιχείρησης δεν παράγει θόρυβο. Ο θόρυβος που εκλύεται στο περιβάλλον κατά κύριο λόγο 

προκύπτει από τη λειτουργία των μονάδων κλιματισμού και αερισμού και επιβαρύνει τον περίκλειστο χώρο 

(οπίσθιος ακάλυπτος) που είναι εγκατεστημένες οι μονάδες.   
 

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία 
Δεν προκύπτουν από  τη λειτουργία της δραστηριότητας εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

 

Χώροι στάθμευσης 

Στον 5ο
 και 6ο

 όροφο του καταστήματος λειτουργεί σταθμός Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρητικότητας 93 θέσεων 

αυτοκινήτων (πάρκινγκ) ο οποίος κατέχει Άδεια λειτουργίας σταθμού Αυτοκινήτων (Αρ. πρωτ. 

18/97968/Φ.6689/30-12-2010 απόφαση της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης) 

καθώς και Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας (Αρ. πρωτ. 674795/92650/Φ.6689/318-12-2020 απόφαση της 

Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης) με ισχύ έως το έτος 2030. 
Η είσοδος του πάρκινγκ είναι στην οδό Μητροπόλεως 31-33 και η μεταφορά των αυτοκινήτων γίνεται με δυο 

ασανσέρ από το ισόγειο έως τον 5ο
 όροφο και κατόπιν υπάρχει ράμπα που ανεβάζουν τα αυτοκίνητα στον 6ο. 

 

Πυροπροστασία 

Στο Πολυκατάστημα έχει εγκατασταθεί σύστημα πυρανίχνευσης σύγχρονης τεχνολογίας και κατάλληλων 

προδιαγραφών που καλύπτει το σύνολο του κτιρίου. Διαθέτει αυτόματο σύστημα καταιονισμού και Μόνιμο 

Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο (ΜΥΠΔ). 
 

Απόψεις ενδιαφερόμενου κοινού που λήφθηκαν υπόψιν 
Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια Υπηρεσία μέσα στην 

οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. Η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που της 

απεστάλη. 

 
Προϋποθέσεις – όροι 

1. Τα πάσης φύσεως απόβλητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη, να 

αποθηκεύονται στους ειδικούς κάδους ανά είδος σε κατάλληλους  διαμορφωμένους και επισημασμένους 

χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (3ο 

σχετικό). Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με την τελευταία 

νομοθεσία που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. 
2. Η νομοθεσία (Π.Δ. 1180/81) που αφορά τη στάθμη θορύβου στα όρια του ακινήτου ορίζει ότι αυτή δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα όρια των 50dB. Σύμφωνα με την μελέτη ηχομέτρησης που έχει υποβληθεί με την 

παρούσα ΜΠΕ, η καθαρή στάθμη θορύβου που παράγεται από τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων της 

επιχείρησης (συμπεριλαμβάνοντας και το κατάστημα PUBLIC) είναι 49,02dB με την παραδοχή ότι ο θόρυβος 

που μετρήθηκε στον χώρο με το ηχόμετρο ήταν 57,3dB(A) με θόρυβο βάθους 56,6dB(95%). 
Παρόλα αυτά, από πρόσφατο έλεγχο αυτοψίας (αρ. πρωτ.: 854736(19185)/03-06-2022) που 

πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας μετά από καταγγελία, διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία των εν λόγω 

μηχανολογικών μονάδων της επιχείρησης επιβαρύνει τον ακάλυπτο χώρο που είναι τοποθετημένες, πλέον του 

ορίου που ορίζει η νομοθεσία.  Η πρόσφατη ηχομέτρηση της Υπηρεσίας μας έδειξε ότι η καθαρή τιμή 

επιβάρυνσης των μονάδων είναι 55,8dB με την παραδοχή ότι ο θόρυβος που μετρήθηκε στον χώρο με το 

ηχόμετρο ήταν 58dB(A) μετά την αφαίρεση βάθους που μετρήθηκε και ήταν 54dB(95%). 
Να σημειωθεί ότι δεν κατέστη δυνατόν να απομονωθούν όλες οι μονάδες που είναι εγκατεστημένες και 

πιθανόν κάποιες από αυτές να λειτουργούσαν στον χώρο κατά την μέτρηση βάθους από την Υπηρεσία μας. 

Αυτές οι μεμονωμένες μονάδες, ανήκουν σε κατοικίες και λοιπές επιχειρήσεις (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ, PLAISIR, 

ONE EXCHANGE) και αυτό συμβάλει, έστω και λίγο, στην αύξηση της τιμής του θορύβου βάθους αλλά και 

της μετρούμενης τιμής θορύβου της επιχείρησης. 
Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι,  σύμφωνα με το Στρατηγικό Χάρτη Περιβαλλοντικού Θορύβου 

Π.Σ. Θεσσαλονίκης,  ο συγκεκριμένος χώρος είναι ήδη επιβαρυμένος από τον αστικό θόρυβο (θόρυβος 

Lden(24h), μελέτη 2015) που κυμαίνεται από 50dB έως 55dB κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις 

του κλιμακίου μας όπου για τη δεδομένη στιγμή στις 12/05/2022 και ώρα 12:00, ο θόρυβος περιβάλλοντος 

(βάθος) ήταν 54dB(95%)  για μέτρηση διάρκειας 1 λεπτού.   
Παρά το γεγονός των μέτρων που έλαβε η επιχείρηση παλαιότερα (ηχομονωτικό πέτασμα ύψους 4,6 μέτρων) 
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για τον περιορισμό του θορύβου, φαίνεται ότι δεν έχουν επιτευχθεί τα μέγιστα όρια εκπομπής την νομοθεσίας 

και για να γίνει αποδεκτή η παρούσα ΜΠΕ, θα πρέπει τα επίπεδα θορύβου της επιχείρησης να μειωθούν στα 

όρια που αυτή ορίζει, δηλαδή στα 50dB. 
3. 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 Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης. Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα στα επίπεδα θορύβου που 

προέρχονται από τις συγκεκριμένες συσκευές. 
4. Να ληφθεί μέριμνα για τη συλλογή του απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε 

ξεχωριστούς κάδους ανακύκλωσης. Σε κάθε περίπτωση ο απόβλητος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

να διαχειρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ383/Β/28-03-2006)  ή της Κ.Υ.Α. 

Η.Π. 23615/651/Ε.103/14 (ΦΕΚ1184/Β/9-5-2014), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
5. Να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα πρόληψης κατά περίπτωση έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης 

πυρκαγιάς. Να συντηρείται ο πυροσβεστικός εξοπλισμός σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες διατάξεις της 

νομοθεσίας. 
6. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας, ο  μηχανολογικός εξοπλισμός  ή άλλα 

υλικά, να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούµενα και σε κάθε περίπτωση 

διατιθέμενα, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 
7. Να τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι προτεινόμενοι 

περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στη ΜΠΕ (εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση με τους προτεινόμενους 

όρους από την υπηρεσία). 

 

Γνωμοδότηση 

Με την προϋπόθεση και τους όρους όλων των ανωτέρω αναφερομένων, η Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για 

τη λειτουργία  του  έργου. 
 

Η παρούσα γνωμοδότηση δεν εξετάζει τυχόν θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης στην οποία 

βρίσκεται η δραστηριότητα του θέματος, για τα οποία θα επιληφθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες. Η θετική 

γνωμοδότηση της υπηρεσίας δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε βεβαίωση αποτελεσματικής λειτουργίας της 

εγκατάστασης και οποιασδήποτε έγκρισης πέραν της περιβαλλοντικής γνωμοδότησης. 

 

 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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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

3. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

4. Κίκης Αθανάσιος 

5. Κούης Κωνσταντίνος 

6. Τζόλλας Νικόλαος 

7. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος  

10. Γκανούλης Φίλιππος 

11. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

12. Μήττας Χρήστος 
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