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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 10ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης 

δραστηριότητας της εταιρίας: "Κέντρο αποθήκευσης και διανομής’’ με την επωνυμία ‘’ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & 

ΣΙΑ ΟΕ’’ στο Ο.Τ. 31 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, του Δήμου Δέλτα, της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας της 

εταιρίας: "Κέντρο αποθήκευσης και διανομής’’ με την επωνυμία ‘’ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’ στο Ο.Τ. 

31 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, του Δήμου Δέλτα, της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής 

το με αρ. πρωτ. 1737/14-10-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. 

Κατόπιν έδωσε το λόγο στην κ. Κ. Χονδροματίδου, υπάλληλο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών 

Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

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

αρ. πρωτ.: 609742 (12559)/13-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, 

Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., ανέφερε 

ότι πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα που αιτείται τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λόγω 

της ανάγκης κτιριακής επέκτασης και αύξησης του αποθηκευτικού όγκου με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία 

της. Η υπηρεσία εισηγείται θετικά διευκρινίζοντας ότι δεν αναμένονται αρνητικές, μη αντιμετωπίσιμες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή του έργου και την ευρύτερη περιοχή της μελέτης. Ο κ. Ζέρβας 

Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, ανέφερε ότι πριν από την τοποθέτησή του θα ήθελε να ακούσει τη θέση του 

Δήμου επί του θέματος. Τον Δήμο Δέλτα εκπροσώπησε στην τηλεδιάσκεψη ο κ. Γρηγόρης Σαρίδης, 

συνεργάτης του Δημάρχου, τον οποίο καλωσόρισε η Πρόεδρος και του έδωσε τον λόγο. Ο κ. Σαρίδης 

ανέφερε ότι ο Δήμος είναι θετικός ως προς την Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας και προτίθεται να διατυπώσει 
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εγγράφως τις οποίες παρατηρήσεις του επί αυτής.  

 

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

Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, κατέθεσε και γραπτώς 

την τοποθέτησή του ως εξής: «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 λευκό.». 

 

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 Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων 

 

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.: 609742 (12559)/13-10-2022 

εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της 

Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

1737/14-10-2022 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  

                                         (Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με λευκό) 

       
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας της 

εταιρίας: "Κέντρο αποθήκευσης και διανομής’’ με την επωνυμία ‘’ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’ στο Ο.Τ. 31 

της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, του Δήμου Δέλτα, της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ, σύμφωνα με την εισήγηση που 

http://www.epresence.gov.gr/
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ακολουθεί. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ  
Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υποβάλλεται για την τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 

3890/01.06.2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

της δραστηριότητας με τίτλο: "«Κέντρο αποθήκευσης και διανομής» με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & 

ΣΙΑ ΟΕ» στο Ο.Τ.31 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ", λόγω 

κτιριακής επέκτασης της δραστηριότητας, με ταυτόχρονη αύξηση της αποθηκευτικής της ικανότητας. 

Για την υπό μελέτη δραστηριότητα έχουν εκδοθεί η υπ. αριθ. πρωτ. Φ.14.2.26083/78088 (1841)/ 13.03.2015  

(Άδεια Λειτουργίας του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Δ/νσης 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. 293084/2469/04.12.2014 

Άδεια Λειτουργίας Εγκατάστασης Ψυκτικών Αποθηκών από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Από την αιτούμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλεται το όριο του γηπέδου της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης 

δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/17185/1069/24.02.2022 (ΦΕΚ 841/Β/2022) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/11-07-22 (Φ.Ε.Κ. 3636 Β΄),καθώς και με την αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 

(ΦΕΚ 3833/Β/09.09.2020) ΚΥΑ. η υπό εξέταση μονάδα κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην κατηγορία Α2. 

Είδος και μέγεθος του έργου 

Η υπό μελέτη δραστηριότητα αποτελεί υφιστάμενη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα η οποία 

σύμφωνα με την ισχύ Α.Ε.Π.Ο. της, περιλαμβάνει τους κάτωθι χώρους : 

Α. Αποθήκες 

1. Ξηρή αποθήκη:  

2. Αποθήκες συντήρησης & Κατάψυξης: 

3. Χώρος Αποθήκευσης Δοχείων Αερίων: 

4. Χώρος Επαναφόρτισης Περονοφόρων Οχημάτων / Μπαταριών 

Β. Μηχανουργείο για τις ανάγκες της δραστηριότητας (επιδιόρθωση μηχανολογικού εξοπλισμού) -Μη 

κατασκευασμένο 

Γ. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) για τις ανάγκες της δραστηριότητας-Μη 

κατασκευασμένο 

Δ. Χώρος Διαχείρισης Απορριμμάτων 

 

Η επιχείρηση αποτελεί εν γένει μια υπερσύγχρονη μονάδα παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και η 

συγκεκριμένη αποθήκη αποτελεί την κεντρική αποθήκη με ψύξη η οποία εξυπηρετεί με προϊόντα καταστήματα 

της εταιρείας εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας 

– Θράκης.  

 

Στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις συντηρούνται και αποθηκεύονται τυποποιημένα προϊόντα και κυρίως 

τρόφιμα, συσκευασμένα σε παλέτες έτοιμα προς διάθεση. Πλην της αποθήκευσης δεν λαμβάνει χώρα καμία 

παραγωγική διαδικασία, απλά επαναπροώθηση των προϊόντων στα καταστήματα λιανικής πώλησης.  

 

Για την υπό μελέτη δραστηριότητα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(Α.Ε.Π.Ο.): 

 Η με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Κ.Μ. 12054/01.12.09 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 

της δραστηριότητας του θέματος.  

 Η με αριθμ. πρωτ. 3890/01.06.2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΒΟΡ1Υ-ΔΒΑ) ΑΕΠΟ, με την οποία ανανεώθηκε – 

τροποποιήθηκε η υπ. αριθ. πρωτ. 12054/01.12.09 ΑΕΠΟ της δραστηριότητας. 

 Η με αριθμ. πρωτ. 8175/12.2012 (ΑΔΑ: Β45AOR1Y-H55) ΑΕΠΟ, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ. αριθ. 

πρωτ. 3890/01.06.2012 ΑΕΠΟ της δραστηριότητας, η οποία αφορά κτιριακή επέκταση & μηχανολογική 

επέκταση αυτής, καθώς και αλλαγή της επωνυμίας του φορέα 

 Η με αριθμ. πρωτ. 6558/12.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΙΠΞΟΡ1Υ-61Ρ) ΑΕΠΟ, με την οποία τροποποιήθηκε η με υπ. 

αριθ. πρωτ. 3890/01.06.2012 ΑΕΠΟ  της δραστηριότητας, η οποία αφορά τη κτιριακή επέκταση αυτής. 

Η ισχύς της αριθμ. πρωτ. 3890/01.06.2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΒΟΡ1Υ-ΔΒΑ) είναι έως τις 01.06.2022, η οποία 

αυτοδίκαια είναι σε ισχύ έως τις 01.06.2027 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 

του Νόμου 4014/2011, όπως ισχύει. 

 

Η υπό μελέτη τροποποίηση αφορά την προσθήκη κατ΄επέκταση της αποθήκης Α, Β, Γ & Δ, καθώς και την 
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προσθήκη κατ΄επέκταση του κτιρίου Ε. Λόγω των ανωτέρω προσθηκών αλλά και γενικότερα, θα 

αναδιαμορφωθεί το εσωτερικό της υφιστάμενης αποθήκης, τόσο στην περιοχή των ψυκτικών θαλάμων, 

όσο και στο ξηρό φορτίο. Επίσης, η φορτοεκφόρτωση των παραλαβών θα γίνεται εξ ολοκλήρου από την νότια 

πλευρά, στην οποία θα διαμορφωθούν οι νέες εξέδρες φορτοεκφόρτωσης. Οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις θα 

πραγματοποιηθούν με την αποξήλωση των υφιστάμενων χωρισμάτων και την κατασκευή νέων χωρισμάτων 

θερμομονωτικών (αυτοφερόμενων) πανέλων. 

 

Το σύνολο των ως άνω τροποποιήσεων θα πραγματοποιηθούν εντός του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου 

γηπέδου της δραστηριότητας και συνεπώς δεν αναμένεται κατάληψη νέας έκτασης από αυτές. Από την έως 

άνω προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται αύξηση στην αποθηκευτική ικανότητα της δραστηριότητας.  

 

Η εν λόγω δραστηριότητα δεν εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β/2013) & 

δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β/2016). Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα ως 

Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει επικίνδυνα προϊόντα, (πχ  καθαριστικά 

φούρνου, χλωρινές κλπ.), σε ποσότητες τέτοιες που δεν πρόκειται να ξεπερνούν σε ποσοστό το δέκα τοις 

εκατό (10%) του συνολικού αποθηκευτικού όγκου της εγκατάστασης και δεν επιφέρουν την υπαγωγή της εν 

λόγω εγκατάστασης στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 172058/11.02.2016 Κ.Υ.Α. 

 

 

Σκοπός της Μ.Π.Ε. είναι η παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη υλοποίηση της 

τροποποίησης και από τη λειτουργίας της δραστηριότητας. 

Από την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας της λειτουργίας των της 

δραστηριότητας δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές, μη αναστρέψιμες και μη αντιμετωπίσιμες 

επιπτώσεις τόσο στην άμεση περιοχή του έργου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.. 

Ειδικότερα, δεν αποτιμώνται αρνητικές επιπτώσεις στη φάση λειτουργίας των υπό μελέτη τροποποιήσεων 

αλλά αντιθέτως εκτιμώνται θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου στο κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. 

 

Περιγραφή της υφιστάμενης παραγωγικής διαδικασίας  

Η δραστηριότητα είναι υφιστάμενη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα η οποία σύμφωνα με την ισχύ 

Α.Ε.Π.Ο. της, περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια παραγωγικής διαδικασίας: 

 Πραγματοποίηση Προμηθειών. Τα προϊόντα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της μονάδας με φορτηγά 

οχήματα των προμηθευτών ή μεταφορικών εταιρειών. Ειδικότερα υπάρχουν συμβεβλημένες βιομηχανίες 

παραγωγής τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.  

 Εκφόρτωση Προμηθειών.  Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ξεφορτώνουν 

τις παλέτες από τα φορτηγά οχήματα με την χρήση περονοφόρων οχημάτων.  

 Έλεγχος ποιότητας και παραλαβή. Κατά την παραλαβή των αποθεμάτων  πραγματοποιείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθότητα της παραγγελίας.  

 Αποθήκευση Εμπορευμάτων. Στο στάδιο αυτό τα εμπορεύματα τοποθετούνται στους ψυκτικούς θαλάμους 

(κατάψυξης ή ψύξης) ή αντίστοιχα στο χώρο αποθήκευσης ξηρού φορτίου κατά ομάδες ώστε να είναι εφικτή 

και γρήγορη η ανεύρεσή τους.  

 Εισαγωγή, Έλεγχος & Καταχώρηση Παραγγελίας. 

 Συγκέντρωση Παραγγελίας. Οι έτοιμες παραγγελίες συγκεντρώνονται σε ξεχωριστούς χώρους με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μη παρεμποδίζουν τις υπόλοιπες λειτουργίες της μονάδας. 

 Τιμολόγηση. Το λογιστήριο λαμβάνει την εντολή τιμολόγησης και εκδίδει τα δελτία αποστολής. 

 Φόρτωση. Με την έκδοση δελτίου αποστολής η παραγγελία φορτώνεται στα οχήματα μεταφοράς και 

συνοδεύει το φορτίο. 

  

Στην υπό εξέταση δραστηριότητα δεν πραγματοποιείται αποσυσκευασία των προϊόντων σε εμπορεύσιμες 

μονάδες. Κατά την παραλαβή των παλετών αφαιρείται το stretch film και ανάλογα με το είδος των προϊόντων 

χωρίζονται σε επιμέρους συσκευασίες για την διευκόλυνση της μεταφοράς και της τοποθέτησή τους. Η τελική 

αποσυσκευασία των προϊόντων πραγματοποιείται στα καταστήματα λιανικής πώλησης. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην υπό εγκατάσταση δραστηριότητα λαμβάνει χώρα αποθήκευση αποκλειστικά 

προϊόντων που διακινούνται στο δίκτυο καταστημάτων λιανικού εμπορίου της εταιρείας. Μερικά από τα 

αποθηκευόμενα προϊόντα είναι: Λαχανικά, Φρούτα, Νωπό κρέας, Γαλακτοκομικά προϊόντα, Προϊόντα 

σοκολατοποιίας και συναφή είδη, Απορρυπαντικά κ.λ.π. 

Στο μεγαλύτερο μέρος τους τα προϊόντα αποθηκεύονται σε διακριτούς χώρους ανάλογα με την κατηγορία 

τους. Ειδικότερα για τα εύφλεκτα και τα νωπά προϊόντα οι χώροι είναι αυστηρά διαχωρισμένοι από τους 
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υπόλοιπους χώρους. Άλλωστε ανάλογα με το είδος του προς αποθήκευση προϊόντος διαμορφώνονται και οι 

συνθήκες αποθήκευσης (π.χ. θερμοκρασία, εγγύτητα με τα σημεία παραλαβής – αποστολής κλπ). 

 

Η αποθηκευτική ικανότητα, της Αποθήκης Ξηρού Φορτίου και των Χώρων Προσωρινής Εναπόθεσης 

Προϊόντων της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης εγκατάστασης ανέρχεται σε 314.240,92 m3, ενώ ο 

αποθηκευτικός όγκος των ψυκτικών θαλάμων ανέρχεται σε 102.324,5 m3. 

 

Περιγραφή της αιτούμενης τροποποίησης  

Με την Μ.Π.Ε. αιτείται η κτιριακή επέκταση της δραστηριότητας, με ταυτόχρονη αύξηση του αποθηκευτικού 

όγκου αυτής. Ειδικότερα τα μεγέθη της αιτούμενης τροποποίηση αφορούν στα κάτωθι: 

  Προσθήκη κατ’ επέκταση Αποθήκης Α, Β, Γ & Δ:  

Θα πραγματοποιηθεί επέκταση της ισόγειας αποθήκης σε τέσσερα σημεία, σύμφωνα με την νέα 

αρχιτεκτονική μελέτη. Η Προσθήκη Α αφορά την επέκταση του ξηρού φορτίου της αποθήκης επιφάνειας 

περί τα 13.358,86 τ.μ. Η Προσθήκη Β αφορά στην επέκταση της αποθήκης για την δημιουργία νέου χώρου 

επιστροφών εμπορευμάτων επιφάνεια περί τα 2.257,47 τ.μ. με στέγαστρο επιφάνειας περί τα 477,72 τ.μ. Η 

προσθήκη Γ αφορά την δημιουργία νέων χώρων φορτιστών των μηχανημάτων φορτοεκφόρτισης των 

εμπορευμάτων, καθώς και την δημιουργία χώρων για το προσωπικό σε όροφο (αποδυτήρια, w.c., χώρο 

εστίασης κ.α.). Η εν λόγω προσθήκη Γ έχει επιφάνεια κάλυψης περί τα 1.481,15 και επιφάνεια δόμησης 

περί τα 2.115,56 τ.μ. Η Προσθήκη Δ αφορά την αύξηση της νότιας πλευράς του κτιρίου αποθήκης κατά 

20εκ. και αυτό προκύπτει λόγω της επανακατασκευής της νότιας όψης. 

Για την υλοποίηση των προσθηκών Α και Γ θα αποξηλωθούν οι υφιστάμενες εξέδρες φορτοεκφόρτωσης 

της Ανατολικής όψης, επιφάνειας περί τα 734,40 τ.μ. 

Επίσης θα αποξηλωθεί η υπερυψωμένη εξέδρα φορτοεκφόρτωσης μαζί με το μεταλλικό στέγαστρο σε όλο 

το μήκος της νότιας πλευράς του κτιρίου. 

Οι προσθήκες των αποθηκών θα ακολουθούν το ίδιο ύφος της υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης, και 

θα μεταλλική ανοδωμή με πλαγιοκάλυψη από πάνελ πολυουρεθάνης. 

  Προσθήκη κατ’ επέκταση Κτιρίου Ε: 

Στην νοτιονανατολική πλευρά του ακινήτου θα ανεγερθεί αυτοτελές κτίριο συμβατικής κατασκευής για την 

εξυπηρέτηση των οδηγών του διαμετακομιστικού κέντρου. Το κτίριο θα είναι ισόγειο επιφάνειας περί τα 

126,40 τ.μ. 

  Εσωτερικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενης αποθήκης: 

Λόγω των ανωτέρων προσθηκών αλλά και γενικότερα, θα αναδιαμορφωθεί το εσωτερικό της υφιστάμενης 

αποθήκης, τόσο στην περιοχή των ψυκτικών θαλάμων, όσο και στο ξηρό φορτίο. Επίσης, η 

φορτοεκφόρτωση των παραλαβών θα γίνεται εξ ολοκλήρου από την νότια πλευρά, στην οποία θα 

διαμορφωθούν οι νέες εξέδρες φορτοεκφόρτωσης. 

Οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν με την αποξήλωση των υφιστάμενων χωρισμάτων και 

την κατασκευή νέων χωρισμάτων θερμομονωτικών (αυτοφερόμενων) πανέλων. 

 

 

Το σύνολο του προτεινόμενου με την Μ.Π.Ε. αποθηκευτικού όγκου των ψυκτικών θαλάμων της 

δραστηριότητας, θα ανέρθει σε 146.506m3 ενώ το σύνολο του αποθηκευτικού όγκου ξηρού φορτίου χωρίς 

ψύξη ή κατάψυξη της δραστηριότητας, θα ανέρθει σε 647.691,05m3 . 

 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

Στην υφιστάμενη κατάσταση η συνολική ισχύς του Μηχανολογικού Εξοπλισμού της δραστηριότητας αφορά 

σε: 

Κινητήρια Ισχύς : 1.499,46+ 1.072,00 =2.571,46 kW 

Θερμική Ισχύς : 49,46 + 1,00 = 50,46 Kw 

 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της δραστηριότητας έπειτα από την αιτούμενη τροποποίηση μεταβάλλεται 

καθώς προστίθενται και νέα μηχανήματα. Ειδικότερα, η επιπλέον αιτούμενη κινητήρια ισχύς της μονάδας 

ανέρχεται σε 639,12kW & η επιπλέον αιτούμενη θερμική ισχύς 1kW. 

 

 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η κτιριακή επέκταση έχει σκοπό την κατασκευή επιπλέον χώρων που κρίνονται αναγκαίοι για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών αποθήκευσης της υπό μελέτη δραστηριότητας. Οι προβλεπόμενες εργασίες 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο βορειοδυτικό και βορειοανατολικό τμήμα του γηπέδου. Ο συνολικός 
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χρόνος που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής είναι περίπου οκτώ (8) 

με δέκα (10) μήνες. Δεν απαιτείται η δημιουργία δανειοθαλάμου, τα δάνεια υλικά θα ληφθούν από νομίμως 

λειτουργούντα λατομεία της περιοχής , ενώ επίσης δεν απαιτείται η δημιουργία αποθεσιοθαλάμου. Αναμένεται 

να προκύψει περίσσεια υλικών τα οποία και θα διατεθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. σε σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την Απόφαση 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/24-8-2010). 

 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πρώτες ύλες – προϊόντα 

Η δραστηριότητα είναι υφιστάμενη και αποτελεί Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής, συνεπώς δεν υφίστανται 

α’ ύλες για κάποια παραγωγική διαδικασία. Τα εισερχόμενα μεγέθη στο εν λόγω ΚΑΔ αφορούν τον 

αποθηκευτικό όγκο ξηρού φορτίου και ψυκτικών θαλάμων της δραστηριότητας που περιγράφονται αναλυτικά, 

όπως αυτά τροποποιούνται με την προτεινόμενη κτιριακή επέκταση στο Κεφάλαιο 6.2 της παρούσας. 

 

Χρήση νερού και ενέργειας 

Οι ανάγκες ύδρευσης και αποχέτευσης της δραστηριότητας θα καλύπτονται από το υφιστάμενο δίκτυο της 

Ε.Υ.Α.Θ., όπως και στην υφιστάμενη κατάσταση, σύμφωνα με την εν ισχύ Α.Ε.Π.Ο. 

 

Η ηλεκτροδότηση του κτιρίου γίνεται από το δίκτυο Μέσης Τάσης 20kV της ΔΕΗ, με εγκατεστημένο  

Ιδιωτικό Υποσταθμό για τον υποβιβασμό της στο Ισόγειο του κτιρίου, σύμφωνα με την εν ισχύ Α.Ε.Π.Ο. 

 

Επιπλέον, στη δραστηριότητα έχουν εγκατασταθεί δύο Η/Ζ συνολικής ισχύος 2932 kVA (1250/1652kVA 

έκαστο), για τα οποία και έχει ληφθεί η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 26439πε/10.02.2015 Απόφαση Απαλλαγής από άδεια 

εγκατάστασης της Δνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

 

Εκροές υγρών & στερεών αποβλήτων 

Από τη λειτουργία της υπό μελέτη δραστηριότητας και μετά την υλοποίηση της αιτούμενης επέκτασης 

πρακτικά δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα, καθώς πλην της Αποθήκευσης των προϊόντων και την μεταφορά 

τους στους πελάτες της εταιρείας, δεν λαμβάνει χώρα καμία παραγωγική διαδικασία στις εγκαταστάσεις του 

Κ.Α.Δ.. 

 

Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία της υπό εξέταση δραστηριότητας, υγρά απόβλητα προκύπτουν από: 

  Τη χρήση των χώρων υγιεινής από το προσωπικό της επιχείρησης  

  Την πλύση των θερμομονωτικών θαλάμων μεταφοράς των ευπαθών προϊόντων   

Τα υγρά απόβλητα της δραστηριότητας που προέρχονται από τη χρήση των χώρων υγιεινής από το 

προσωπικό, οδηγούνται απευθείας στο δίκτυο αποχέτευσης.  

Δεν υφίστανται αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων της δραστηριότητας σε σχέση με την Α.Ε.Π.Ο., όπως 

αυτές αναφέρονται στις εγκεκριμένες Μ.Π.Ε. 

 

Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Από τη λειτουργία της υπό μελέτη δραστηριότητας δεν προκύπτουν αέριοι ρύποι και αέρια του θερμοκηπίου. 

Όπως έχει προαναφερθεί, πλην της αποθήκευσης των προϊόντων μέχρι την μεταφορά τους, δεν λαμβάνει χώρα 

καμία παραγωγική διαδικασία στις εγκαταστάσεις του Κ.Α.Δ.. 

 

Εκπομπές θορύβου 

Δεν υφίστανται αλλαγές στις εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία του έργου σε σχέση με την 

Α.Ε.Π.Ο. από την αιτούμενη τροποποίηση. Οι πηγές θορύβου και η διάχυση τους παραμένουν ως ισχύουν. Τα 

όρια επιτρεπόμενου θορύβου, αναλόγως της χρήσεως γης, προβλέπονται στο άρθρο 2, παρ. 5, του Π.Δ. 

1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.1981) "Π.Δ. & σύμφωνα με αυτό το ανώτατο όριο θορύβου σε περιοχές όπου το 

επικρατέστερο στοιχείο είναι το βιομηχανικό στοιχείο (όπως στην περιοχή μελέτης), είναι τα 65dBA, 

μετρούμενα επί του ορίου του ακινήτου επί του οποίου κείται η εγκατάσταση. Σε κάθε περίπτωση κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης και σε σημεία που δυνητικά μπορεί να υπάρξουν αυξημένα επίπεδα 

θορύβου, λαμβάνονται και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (κατάλληλη μόνωση, χρήση 

ωτοασπίδων, κ.λπ.) της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού. 

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση & Παρακολούθηση  

Η εταιρία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τις εγκαταστάσεις ακολουθεί το σύνολο των Συστημάτων 

Περιβαλλονικής Διαχείρισης, Ποιότητας & Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και ως εκ τούτου 

υπάρχει ήδη Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ως εκ τούτου υπάρχει ήδη Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  
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Η επιτυχής εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έγκειται κυρίως στην τήρηση των 

σχετικών περιβαλλοντικών νομικών απαιτήσεων, αλλά και στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων της επιχείρησης. 

Επιπλέον, η εταιρία, στο πλαίσιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης της υπό μελέτη δραστηριότητας, θα τηρεί 

το σχετικό πρόγραμμα παρακολούθησης που της έχει επιβληθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3890/01.06.2012 

ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την ΜΠΕ του θέματος. 

 

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος ΔΕΝ εκφράστηκαν στην 

υπηρεσία εγγράφως αντιρρήσεις ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων.  

 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής 

τους ορίστηκε η 25.09.2022. 

 

Τέλος διευκρινίζεται ότι η παραπάνω άποψη αφορά μόνο τη ΜΠΕ και δε δεσμεύει τη Δ/νση Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος κατά τη χορήγηση σχετικής άδειας της μονάδας, η οποία θα εξεταστεί υπό τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στον Ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος  

11. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

12. Γκανούλης Φίλιππος 

13. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

 

  

 

 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΧΖΔ7ΛΛ-Χ5Ο


		2022-11-02T12:06:57+0200
	Athens




