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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 8ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη δραστηριότητα ‘’HOUSE MARKET Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ’’, που εδρεύει στην οδό 

Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 71, στο Δ.Δ. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

(ΠΕΤ: 2203745027) 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη δραστηριότητα ‘’HOUSE MARKET Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ’’, που εδρεύει στην οδό Λεωφόρου 

Γεωργικής Σχολής 71, στο Δ.Δ. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 

2203745027)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1039/29-06-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Ηρ. Λάτσιο, Προϊστάμενο του 

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

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

πρωτ.: 265692 (5540)/27-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι πρόκειται για το υφιστάμενο εμπορικό 

κατάστημα γνωστό σε όλους ως ΙΚΕΑ, το οποίο αδειοδοτείται περιβαλλοντικά για πρώτη φορά και ότι η 

υπηρεσία εισηγείται θετικά με όρους.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από την κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. 

Λάτσιος. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. 

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

ψηφίσουν θετικά.  

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): 476583 (140) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 54/25-07-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 10/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1039/29-06-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2203745027 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

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

 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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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 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.: 265692 (5540)/27-06-2022 

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

1039/29-06-2022 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  

  
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη δραστηριότητα ‘’HOUSE MARKET Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ’’, που εδρεύει στην οδό Λεωφόρου 

Γεωργικής Σχολής 71, στο Δ.Δ. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 

2203745027), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου  

Η παρούσα μελέτη αφορά στο υφιστάμενο εμπορικό κατάστημα ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης που λειτουργεί από τον 

Οκτώβριο του 2001. O Όμιλος FOURLIS έφερε το 1999 στην Ελλάδα την πολυεθνική σουηδική εταιρεία 

http://www.epresence.gov.gr/
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επίπλων, οικιακού εξοπλισμού και εστίασης ΙΚΕΑ. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1993 από την εταιρεία 

CONTINENT HELLAS A.E. (πρώην ΕΓΕΠΕΚ Α.Ε.) για χρήση ως υπεραγορά και το 2000 περιήλθε στην 

ιδιοκτησία της HOUSE MARKET A.E. 

 

Το συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου φτάνει τα 115.636,30 τ.μ. το δε εμβαδόν κάλυψης των εγκαταστάσεων 

ανέρχεται σε 23.320,76 τ.μ. με 6.500 προϊόντα. Διαθέτει εστιατόριο, bistro, παιδότοπο, τμήμα σουηδικών 

τροφίμων και υπαίθριο parking 2.450 θέσεων. Στο ΙΚΕΑ απασχολούνται 294 άτομα. Ο ετήσιος αριθμός 

επισκεπτών ανέρχεται σε 922.622 άτομα (για το έτος 2020) και σε 1.490.000 άτομα (μέσος όρος πενταετίας), 

περίπου 3.000 άτομα ημερησίως. 

 

Η εταιρεία HOUSE MARKET A.E. παραχώρησε στον ΟΑΣΘ μια έκταση 8.000 τ.μ. (από το 2002 με ιδιωτικό 

συμφωνητικό χρησιδανείου) για τη λειτουργία σταθμού λεωφορείων. 

 

Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης 
Το ΙΚΕΑ βρίσκεται στο 8ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαία, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 71, εντός του 

Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Για την περιοχή ισχύει το αναθεωρημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της 

Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Υπουργική Απόφαση δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 

123/ΑΑΠ/9-6-2017). Η λειτουργία της δραστηριότητας είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης 

(Καταστήματα λιανικού εμπορίου, πολυκαταστήματα, υπεραγορές). Επίσης το οικόπεδο: 

δεν εμπίπτει σε δασική περιοχή 

βρίσκεται εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου 

βρίσκεται εκτός περιοχής προστασίας φυσικού περιβάλλοντος 

 

Απαιτήσεις σε νερό και ενέργεια  
 

Η εταιρεία είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ύδρευσης. Η  ετήσια κατανάλωση νερού  ανέρχεται σε περίπου 

4.224 m3 (για το 2020) για τις λειτουργικές ανάγκες, υγιεινή προσωπικού, επισκεπτών, τη λειτουργία του 

εστιατορίου-καφέ καθώς και την φροντίδα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Επιπλέον, υπάρχει και μια 

αδειοδοτημένη γεώτρηση αποκλειστικά για τις ανάγκες της πυρόσβεσης και μόνο (αριθμ. 30200/11-06-2016 

άδεια χρήσης νερού). Επίσης υπάρχει δεξαμενή 750 m3 για τις ανάγκες πυρόσβεσης. Σε περίπτωση 

καταστολής πυρκαγιάς, μπαίνουν σε λειτουργία  ταυτόχρονα μία ντιζελοκίνητη και μια ηλεκτροκίνητη αντλία. 

 

Η ηλεκτροδότηση πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικών υποσταθμών μέσης τάσης συνολικής ισχύος 3.260kVA. 

Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται στις 2.539 ΜWh (για το έτος 2020) κυρίως για 

ηλεκτροφωτισμό, κλιματισμό, εξαερισμό κλπ. Στη στέγη είναι τοποθετημένα 15 roof tops, από τα οποία 4 είναι 

εξοπλισμένα μόνο για ψύξη και τα υπόλοιπα 11 για ψύξη και θέρμανση. Τα μηχανήματα αυτά είναι 

κλιματιστικές μονάδες τύπου compact με απόδοση 100 kW έκαστο. 

 

Ως καύσιμο υλικό για τη θέρμανση και τη λειτουργία του εφεδρικού Η/Ζ χρησιμοποιείται πετρέλαιο. Η ετήσια 

κατανάλωση πετρελαίου ανέρχεται περίπου στα 43.000 lt. 

 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις / επιδράσεις 

 

Υγρά απόβλητα  
Προέρχονται  από τα λύματα των WC και τα λύματα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ. Τα λίπη και έλαια του εστιατορίου συλλέγονται και 

παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης αντιστοίχων αποβλήτων (περίπου 1,7 τόνους 

ετησίως).  

 

Στερεά απόβλητα  
Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου διαχωρίζονται σε ανακυκλώσιμα και μη. Τα μη ανακυκλώσιμα 

συλλέγονται σε ξεχωριστούς χώρους και η αποκομιδή γίνεται από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Πυλαίας. 

Τα ανακυκλώσιμα, χαρτί, γυαλί, πλαστικό, λαμπτήρες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

μπαταρίες κ.α. συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και παραλαμβάνονται από συνεργαζόμενες αδειοδοτημένες 

εταιρείες.  

 

Αέρια απόβλητα 
Εκπομπές ρύπων και αερίων δεν υπάρχουν, εκτός αυτών από τους λέβητες και από τα οχήματα των πελατών. 

 

Θόρυβος - δονήσεις 
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Η λειτουργία της δραστηριότητας δεν προκαλεί ιδιαίτερη αύξηση στα επίπεδα θορύβου και δονήσεων. Πιθανές 

πηγές θορύβου μπορεί να είναι η λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ο 

κυκλοφοριακός θόρυβος.  

 

Η λειτουργία της εταιρείας, γενικώς, εκτιμάται ότι δεν επιφέρει ούτε και αναμένεται να προκαλέσει επιπτώσεις 

στο ανθρωπογενές περιβάλλον.  

 

Β.  Προτάσεις - αντιρρήσεις ενδιαφερόμενου κοινού 

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

οριζόμενη από το νόμο προθεσμία.  

Συνεπώς, η υπηρεσία συμφωνεί με όσα αναφέρονται στην Μ.Π.Ε., γνωμοδοτεί θετικά για τη λειτουργία 

της δραστηριότητας του θέματος, και με στόχο την πρόληψη, τη μείωση ενδεχόμενων επιπτώσεων στο 

περιβάλλον, την αποκατάσταση τυχόν μελλοντικών προβλημάτων και ζημιών, θέτει τις εξής  

προϋποθέσεις: 

1. να γίνεται ετησίως έλεγχος τήρησης των ορίων στάθμης θορύβου που παράγεται από εξωτερικά 

μηχανήματα και εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες 

2. να γίνεται τακτική συντήρηση των μονώσεων και των υλικών που έχουν τοποθετηθεί για τη μείωση 

του παραγόμενου θορύβου 

3. να γίνεται τακτική συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και του μετασχηματιστή μέσης τάσης   

4. να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός όλων των χώρων (εσωτερικά και εξωτερικά) της επιχείρησης 

5. να πραγματοποιείται απεντόμωση/μυοκτονία σε εξάμηνη ή ετήσια βάση ώστε να μη δημιουργούνται 

εστίες μόλυνσης  

6. να εφαρμόζεται πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της 

επιχείρησης για την τήρηση και εφαρμογή των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων 

7. να ελέγχεται και να συντηρείται το σύστημα πυροπροστασίας  

8. να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού σε ετήσια βάση για τις δεσμεύσεις και την περιβαλλοντική 

διαχείριση της επιχείρησης 

9. Οι συσκευασίες των προϊόντων (χαρτί, χαρτόνι) καθώς και υλικά όπως γυαλιά, λαμπτήρες, πλαστικά, 

μέταλλα, μπαταρίες κλπ. να διαχωρίζονται καταλλήλως ανά είδος σε ειδικούς κάδους και να 

παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη συνεργαζόμενη εταιρεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

10. Για τη 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΄).  

11. 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 

 

Χ 
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Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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