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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                 ΘΕΜΑ 6ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ‘’Εμπορικό 

κατάστημα της εταιρείας JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία’’ επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 43 και 

Κεφαλληνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Π.Κ.Μ.) 

 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ‘’Εμπορικό κατάστημα της 

εταιρείας JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία’’ επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 43 και Κεφαλληνίας του 

Δήμου Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Π.Κ.Μ.)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 

1960/24-12-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο 

στον κ. Γρ. Καλαμπούκα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Καλαμπούκας 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 444590 (10673)/17-12-2021 εισήγηση του Τμήματος 

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

ενημέρωσε τα μέλη για την υπό συζήτηση δραστηριότητα καθώς και για τα αποτελέσματα της αυτοψίας 

που διενεργήθηκε από την υπηρεσία. Τέλος, αναφέρθηκε στους όρους βάσει των οποίων η υπηρεσία 

εισηγείται θετικά.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Τζόλλα Νικόλαο, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, και κ. Αβραμόπουλο 

Σωτήριο, τακτικά μέλη.». 

Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Καλαμπούκας. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο 

ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

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: 20 Ιανουαρίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 853363 (418)/2021 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 6/05-01-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 1/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1960/24-12-2021                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2107569424 

 

 

 

    

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

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

 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν. 

Σχολίασαν πως, αν και συμφωνούν με την εισήγηση της υπηρεσίας, θεωρούν ότι κάποιες από τις 

προϋποθέσεις που έχουν τεθεί είναι πολύ σημαντικές, προβληματίζονται εάν θα υλοποιηθούν ή όχι και 

κρίνουν ότι την ευθύνη υλοποίησής τους πρέπει να την αναλάβει η αδειοδοτούσα αρχή.   

Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. 

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 αλλά πως το πλαίσιο που ορίζει η περιβαλλοντική νομοθεσία είναι στην 

πράξη “λάστιχο”, όταν πρόκειται να προστατευτούν και να αυγατίσουν τα κέρδη των επιχειρηματικών 

ομίλων.  

Πως αλλιώς εξηγείται η τουλάχιστον 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 το 

συγκεκριμένο κατάστημα. 

Δεν πέφτουμε βέβαια από τα σύννεφα. Είναι γνωστές οι πρακτικές που χρησιμοποιεί για τη στήριξη της 

κερδοφορίας της με κάθε τρόπο. Από το ξεζούμισμα των εργαζομένων της στο έπακρο, αξιοποιώντας όλο 

το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων μέχρι και την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση των καταστημάτων της, την οποία βλέπει ως κόστος που δεν θέλει να 

αναλάβει για να μη θιχτούν τα κέρδη της.  

Οι υπηρεσίες που γνωμοδότησαν διατυπώνουν σημαντικές ελλείψεις σχετικά με τη ΜΠΕ και την 

υφιστάμενη κατάσταση. Κατά την άποψή μας, θα έπρεπε πρώτα να απαλειφθούν όλες οι παραλείψεις να 

ληφθούν όλα τα μέτρα και μετά να δοθεί η όποια θετική γνωμοδότηση. 

Με βάση τα παραπάνω και τη γνωστή αδυναμία των υπηρεσιών να ελέγξουν την εφαρμογή των όρων της 

μελέτης και των όρων που θέτουν, λόγω της υποστελέχωσης και της έλλειψης απαραίτητων μέσων, 

καταψηφίζουμε.». 
   Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, σχολιάζοντας ότι δεν μπορεί 

να τίθενται τόσοι πολλοί όροι σε μία υφιστάμενη επιχείρηση.    

    Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, εκφράζοντας την απορία 

του σχετικά με την εταιρική ευθύνη της συγκεκριμένης επιχείρησης που εδώ και δέκα χρόνια λειτουργεί 

χωρίς απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.   

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.: 444590 (10673)/17-12-2021 

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

1960/24-12-2021 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 
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‘‘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 κατά πλειοψηφία  
       (Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος  

                       καταψήφισαν, οι κ. Παπαστεργίου Χρήστος και κ. Γκανούλης Φίλιππος τοποθετήθηκαν με λευκό) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ‘’Εμπορικό κατάστημα της 

εταιρείας JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία’’ επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 43 και Κεφαλληνίας του 

Δήμου Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Π.Κ.Μ.), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εισήγησης που 

ακολουθεί. 

 

1.  Εισαγωγή 
Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αναφέρεται σε υφιστάμενο εμπορικό 

κατάστημα της εταιρείας JUMBO Α.Ε.Ε., που έχει ως αντικείμενο το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε 

είδους, ειδών οικιακής χρήσης, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, υποδημάτων και  δερμάτινων 

ειδών, επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, χαρτικών ειδών, 

εορταστικών/αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, ενδυμάτων, τουριστικών και παρόμοιων 

ειδών λαϊκής τέχνης κλπ.. Το κατάστημα βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 43 & Κεφαλληνίας, 

Θεσσαλονίκη, εντός σχεδίου σε οικόπεδο του Οικοδομικού Τετραγώνου 7 του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1958/13-1-2012 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής με Θέμα την «Κατάταξη δημόσιων  και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 

209/2011)», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η ανωτέρω δραστηριότητα κατατάσσεται στην 

6η Ομάδα «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και 

αναψυχής», στο κεφάλαιο: «Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής», με 

κωδικός α/α: 23, «Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές, πολυκαταστήματα 

(Στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους)».  

 

Η συνολική δόμηση της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των κύριων λειτουργικών χώρων και 

όλων των βοηθητικών χώρων, ανέρχεται στα 10.921,29 τ.μ. > 5.000,00 τ.μ. και κατατάσσεται στην 

Υποκατηγορία Α2.  Αυτά τα στοιχεία αφορούν μόνο τους χώρους που χρησιμοποιεί η εταιρεία JUMBO 

Α.Ε.Ε. και όχι το σύνολο των χώρων του εμπορικού κέντρου, κάτι που θα αναλυθεί διεξοδικά σε 

επόμενη παράγραφο. 

 

2.  Περιγραφή του έργου 
Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα η οποία λειτουργεί στη συγκεκριμένη θέση από τον Ιούλιο του 

2001 ως εμπορικό κατάστημα παιχνιδιών. Με τη σημερινή μορφή του το κατάστημα περιλαμβάνει τα 

εξής εμπορικά τμήματα: 

- παιχνίδια, 

- βρεφικά είδη, 

- καλλυντικά – είδη καλλωπισμού, 
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- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου, 

- εποχιακά είδη, 

- είδη καθαρισμού, 

- είδη νοικοκυριού, 

- είδη εξοχής, 

- είδη ενδύσεως και υποδήσεως κλπ. 

 

Το κατάστημα είναι εγκατεστημένο εντός του εμπορικού και επιχειρηματικού κέντρου «ΛΙΜΑΝΙ», που 

έχει ανεγερθεί την περίοδο 1999 – 2001 σε οικόπεδο με συνολική έκταση 12.134,31 τ.μ., και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

- Ισόγειο: κεντρική είσοδος 1, είσοδος 2, χώρος πώλησης, αποθήκη (επιφάνειας 3.236,29 τ.μ.),  

- Πατάρι: αποθηκευτικοί χώροι, ανελκυστήρας φορτίων, βοηθητικοί χώροι προσωπικού (γραφεία, 

 χώροι προσωπικού, WC προσωπικού, αποδυτήρια προσωπικού) (επιφάνειας 181τ.μ.),  

- Υπόγειο: έξοδος καταστήματος, ταμεία, αίθουσα πωλήσεων, χώροι υγιεινής πελατών και WC 

 ΑΜΕΑ, κεντρική αποθήκη, ανελκυστήρας φορτίων, 

- Υπόγειο (τμήμα εμπορικού κέντρου): χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

 (αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, χώρος γεννήτριας, χώροι μετασχηματιστή Μέσης Τάσης – Χαμηλής 

 Τάσης) (επιφάνειας 7.504 τ.μ.) και 

- Δώμα ισογείου: εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες και μηχανήματα εξαερισμού. 

    

Το εμπορικό κατάστημα μισθώνει θέσεις στάθμευσης από το Εμπορικό Κέντρο, για την εξυπηρέτηση 

των πελατών του, οι οποίες βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτιρίου και δεν ξεπερνούν τις 200 θέσεις 

στάθμευσης 195 θέσεις συμβατικών οχημάτων και τρεις (3) θέσεις ΑΜΕΑ). Η πρόσβαση στο χώρο 

στάθμευσης και η έξοδος από αυτόν πραγματοποιούνται μέσω κεκλιμένων προσβάσεων (ράμπες) 

κατάλληλα διαστασιολογημένων. 

 

Στη γύρω περιοχή υπάρχουν εγκατεστημένες διάφορες εμπορικές δραστηριότητες, κτίρια γραφείων 

δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις αναψυχής (ξενοδοχεία).  

 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το εμπορικό κατάστημα είναι πλήρως  

εναρμονισμένο με το αστικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει, ενώ κατά την κατασκευή του δόθηκε 

ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα στην αρχιτεκτονική των γύρω κτιρίων ώστε να αποτελεί αρμονικό 

τμήμα του τοπίου και του αναγλύφου της περιοχής. 

 

Η δραστηριότητα είναι συνδεδεμένη και υδροδοτείτε από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ. Τα λύματα που 

προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης (χώροι υγιεινής προσωπικού και πελατών) καταλήγουν 

μέσω δικτύου στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ.  

 

Το κτίριο ηλεκτροδοτείται μέσω του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με μέση τάση ισχύος 1000 kVA. Για 

την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, υπάρχει εγκατεστημένο εφεδρικό 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ισχύος 650 kVA, σε κοινόχρηστο χώρο του υπογείου του κτιρίου. Η 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με τη ΜΠΕ σε 23.609 kWh/μήνα περίπου ενώ 

σε περίοδο αιχμής πλησιάζει τις 68.000 kWh/μήνα. 

 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και κλιματισμό έχουν εγκατασταθεί 

κλιματιστικές μονάδες και δεν γίνεται χρήση υγρού ή αέριου καυσίμου.  

 

Τα απορρίμματα της επιχείρησης (αστικά απορρίμματα) συλλέγονται σε κάδους και απομακρύνονται με 

ευθύνη του Δήμου, ενώ τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτόνια και άλλα υλικά συσκευασίας) συμπιέζονται 

σε ειδικό μηχάνημα (πρέσσα) και απομακρύνονται με ευθύνη της επιχείρησης (ιδιωτική σύμβαση με 

φορέα ανακύκλωσης) για ανακύκλωση και τελική διάθεση. 

 

Η επιχείρηση απασχολεί σε περίοδο αιχμής περίπου εκατό (100) άτομα προσωπικό.  

 

3.  Επιπτώσεις της λειτουργίας της εγκατάστασης 
 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η λειτουργία της εγκατάστασης δεν προκαλεί ιδιαίτερες αρνητικές επιπτώσει ς 

(ρύπους ή όχληση) στο περιβάλλον και δεν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της 

περιοχής, διότι το κτίριο εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον.  
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Η ύπαρξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας λειτουργεί ως πόλος έλξης των καταναλωτών στη 

συγκεκριμένη περιοχή και αναβαθμίζει τη λειτουργία και των υπολοίπων δραστηριοτήτων.  

 

Η εξυπηρέτηση των επισκεπτών του καταστήματος γίνεται και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΟΑΣΘ) 

αλλά με ελλιπείς συνδέσεις και δρομολόγια. 

 

4. Ελλείψεις ΜΠΕ 

Από τον έλεγχο του φακέλου της ΜΠΕ διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 

- δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά για τα χρησιμοποιούμενα ψυκτικά υγρά και των χημικών 

που περιέχουν οι πυροσβεστήρες για να γίνει έλεγχος εάν απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων του 

Κανονισμού (ΕΚ)  842/2006 σχετικά με ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. 

- Δεν περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες, σε  βάθος χρόνου τουλάχιστον πενταετίας, για τη 

χρήση ενέργειας παρά μόνο συγκεντρωτικές τιμές. 

- Δεν γίνεται αναλυτική περιγραφή του συστήματος θέρμανσης και ψύξης. 

- Δεν δίνονται ποσοτικά στοιχεία για τον τρόπο πρόσβασης των πελατών του καταστήματος και του 

τρόπων βελτίωσης της προσβασιμότητας (συνεργασία με ΟΑΣΘ, αύξηση δρομολογίων κτλ).  

- Η δραστηριότητα βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος 

Θεσσαλονίκης και δεν γίνεται κάποια αναφορά στη συνύπαρξη των δύο δραστηριοτήτων και σε 

πιθανά προβλήματα. 

 

5.  Απόψεις φορέων - Αυτοψία 
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης δεν κατατέθηκαν απόψεις από άλλους φορείς, κατοίκους ή 

ενδιαφερόμενους σχετικά με το υπό εξέταση έργο. 

 

Στα πλαίσια της εισήγησης κλιμάκιο της Υπηρεσίας διενήργησε αυτοψία στους χώρους της 

δραστηριότητας όπου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

- η εγκατάσταση ήταν σε κανονική λειτουργία, 

- έγινε επίσκεψη στους χώρους του καταστήματος και ειδικά στις εξόδους εκκένωσης του κτιρίου, 

- έγινε συζήτηση με τους υπευθύνους για τη λειτουργία της εγκατάστασης και ζητήθηκαν στοιχεία 

σχετικά με τα θέματα περιβάλλοντος και μας δόθηκαν σε φωτοαντίγραφα,  

- έγινε επίσκεψη στους χώρους που βρίσκονται τα συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, Η/Ζ και 

πυρόσβεσης, 

- έγινε επίσκεψη στο χώρο παραλαβής εμπορευμάτων και προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων.  

 

Έγιναν συστάσεις να αντικατασταθούν δύο (2) μπλε κάδοι και να απομακρυνθούν κάποια απόβλητα από 

τον προαύλιο χώρο.  

 

6.  Εισήγηση Υπηρεσίας 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα  η υπηρεσία εισηγείται θετικά με τους ακόλουθους όρους: 

 

1. Να οριστεί υπεύθυνος για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και να ενημερωθεί εγγράφως η 

αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά αρχή. 

2. Η ευθύνη εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων βαρύνει τον κύριο της δραστηριότητας αλλά και 

τρίτους που ενεργούν εργασίες εντός της εγκατάστασης. Στις σχετικές συμβάσεις με τρίτους, 

εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι σχετικοί  Περιβαλλοντικοί Όροι της 

Απόφασης ΕΠΟ. Να διευκρινιστούν τα θέματα συναρμοδιότητας με τη Διαχειριστική Επιτροπή του 

διαχειρίζεται το σύνολο του κτιρίου (πάρκινγκ, αδειοδοτήσεις κτλ).  

3. Να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για τη λειτουργία του Ηλεκτροπαραγωγού 

Ζεύγους. 

4. Να εκπονηθεί σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών (σεισμός, φωτιά, πλημμύρα κτλ) και να 

κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΜΕΘ.  

5. Να γίνεται καταχώρηση των στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να τηρούνται τα 

σχετικά παραστατικά. 

6. Να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία του υπόγειου χώρου στάθμευσης 

αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα το Π.Δ. 455/76, το Π.Δ. 79/04, 

την ΚΥΑ 52424/8501/09-11-11 και την Εγκύκλιο Υ.Μ.Ε. με αρ. πρωτ. Οικ. 13929/929/2014 όπως 

ισχύουν σήμερα. 

7. Η διαχείριση των αποβλήτων (υλικά συσκευασίας, απορρίμματα, τρόφιμα κλπ) να γίνεται σύμφωνα 
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με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα εκπαίδευσης των 

εργαζομένων προκειμένου να γίνεται αποτελεσματική διαλογή στην πηγή.  

8. 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. 

9. Να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές για την βελτίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών 

συνθηκών στο κτίριο, όπως ενδεικτικά: 

 − Να πραγματοποιηθεί κατάλληλη ρύθμιση και λειτουργία του συστήματος αερισμού / εισαγωγής 

νωπού αέρα στο κτίριο λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, τον αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο, όπως και 

τις διάφορες πηγές ρύπων. 

 - Οργάνωση προγράμματος τακτικής συντήρησης και καθαρισμού των φίλτρων της κεντρικής μονάδας 

αερισμού όπως και των τοπικών στομίων και προγράμματος ελέγχου καλής λειτουργίας του συστήματος. 

 − Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισμού των τοπικών κλιματιστικών συσκευών 

και των fan coils, εφόσον υπάρχουν. 

 − Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης, απορρυπαντικών και καθαριστικών 

προϊόντων που παρουσιάζουν χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ). 

10. Η λειτουργία του κτιρίου να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825/2010 (ΦΕΚ Β΄ 

407) κοινή υπουργική απόφαση και τις σχετικές τροποποιήσεις και εγκυκλίους εφαρμογής όπως 

εκάστοτε ισχύουν, ο οποίος στοχεύει στην μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για 

θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με την ταυτόχρονη 

διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. 

11. Να τηρούνται σε ειδικό μητρώο αναλυτικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας ανά μήνα και ανά είδος 

χρήσης. 

12. Να εξεταστεί η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην οροφή του κτιρίου. 

13. Να γίνεται τακτική συντήρηση του μετασχηματιστή και να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

προστασίας (πυρασφάλεια, προστασία από διαρροές ελαίων κτλ). 

14. Να εγκατασταθούν σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον υπόγειο χώρο στάθμευσης.  

15. Να εξετασθεί η περιμετρική φύτευση  με χρήση ενδημικών αειθαλών φυτών σε σημεία που είναι 

εφικτή η φύτευσή τους. Να εξασφαλισθεί η συντήρηση και η ανάπτυξη των φυτών.  

 

 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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