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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 6ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 295777/02-12-2021 Α.Ε.Π.Ο. της 

δραστηριότητας ‘’Συγκρότημα γραφείων με δύο υπόγεια επίπεδα στάθμευσης και δώματα’’ της εταιρείας 

OURANIA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., στην περιοχή ΦΙΞ του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, λόγω προσθήκης γηπέδου και αύξησης εμβαδού δόμησης με 

προσθήκη νέου κτιρίου (ΠΕΤ: 2109614822) 

 

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

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 295777/02-12-2021 Α.Ε.Π.Ο. της 

δραστηριότητας ‘’Συγκρότημα γραφείων με δύο υπόγεια επίπεδα στάθμευσης και δώματα’’ της εταιρείας 

OURANIA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., στην περιοχή ΦΙΞ του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, λόγω προσθήκης γηπέδου και αύξησης εμβαδού δόμησης με 

προσθήκη νέου κτιρίου (ΠΕΤ: 2109614822)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1752/18-10-

2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στην κ. 

Χρ. Αποστολίδου, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Αποστολίδου έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 616218 (12696)/07-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι πρόκειται για 

τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας, εξήγησε τι αφορά η τροποποίηση και παρουσίασε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά επί της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις του κ. Ζέρβα Γεωργίου, Αντιπροέδρου, και της κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής, 

τακτικού μέλους. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Αποστολίδου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι 
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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 

καταψηφίσουν. 

Οι κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, κ. Γκανούλης Φίλιππος και ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, 

δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό. 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.: 616218 (12696)/07-10-2022  

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

1752/18-10-2022 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 κατά πλειοψηφία  
                  (Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος και κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή καταψήφισαν, οι κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος,  

                                   κ. Γκανούλης Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό) 

                                                                                                                           
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 295777/02-12-2021 Α.Ε.Π.Ο. της 

δραστηριότητας ‘’Συγκρότημα γραφείων με δύο υπόγεια επίπεδα στάθμευσης και δώματα’’ της εταιρείας 

OURANIA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., στην περιοχή ΦΙΞ του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, λόγω προσθήκης γηπέδου και αύξησης εμβαδού δόμησης με προσθήκη 

νέου κτιρίου (ΠΕΤ: 2109614822), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

http://www.epresence.gov.gr/
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Α. Είδος και Περιγραφή του έργου σύμφωνα με τη ΜΠΕ 
 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

295777/02-12-2021 Α.Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΑ» της Εταιρείας OURANIA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε,  η οποία βρίσκεται στην περιοχή ΦΙΞ του Δήμου Θεσσαλονίκης, Π.Ε Θεσσαλονίκης, 

λόγω προσθήκης γηπέδου και αύξησης εμβαδού δόμησης με προσθήκη νέου κτιρίου. Το αρχικό οικόπεδο 

(σχήματος “Γ”)  αποτελείται από τρία κτίρια, τα κτίρια “Α”, “Β” και “Γ”  και κάθε ένα από αυτά  αποτελείται 

από ισόγειο και πέντε ορόφους. Το πρώτο εξ αυτών έχει ένα υπόγειο ενώ τα υπόλοιπα, δύο στάθμες υπογείου. 

Η τροποποίηση αφορά στην ενσωμάτωση ενός επιπλέον νέου κτιρίου γραφείων, κτίριο “Δ”, στο 

αδειοδοτημένο συγκρότημα ως συνέχεια του κτίριο “Α” επί της οδού Φρίξου, με ισόγειο, 5 ορόφους και 2 

στάθμες υπογείου. Το συγκρότημα εμπίπτει στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ) 44 του Δήμου Θεσσαλονίκης με 

νοτιοδυτικό πρόσωπο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, βορειοδυτικό πρόσωπο επί της οδού Φρίξου και 

βορειανατολικό πρόσωπο επί της οδού Ουρανού Νικηφόρου, στη δυτική πλευρά της πόλης και απέναντι από 

το παλιό ζυθοποιείο Φιξ. Το νέο συνολικό οικόπεδο μετά την προσάρτηση, εξακολουθεί να έχει σχήμα 'Γ'  και 

εμβαδό 7.688,82 τ.μ. με πραγματοποιούμενη κάλυψη του οικοπέδου που ανέρχεται σε 4.378,75 τ.μ, βρίσκεται 

εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Θεσσαλονίκης και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα, σύμφωνα με 

τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.  

Επιπρόσθετα, με την τροποποίηση επεκτείνεται ο υπόγειος χώρος στάθμευσης ώστε πλέον το σύνολο των 

διαθέσιμων θέσεων στο συγκρότημα να φτάνει τις 230. Στη βατή περιοχή των υπερδωμάτων και των 

τεσσάρων κτιρίων χωροθετούνται οι απολήξεις των κλιμακοστασίων και Η/Μ φρεατίων και οι Η/Μ 

εγκαταστάσεις οι οποίες περιφράσσονται με ελαφρά στοιχεία για τη δημιουργία ενιαίου αισθητικά συνόλου 

και για τη δημιουργία ηχοφράγματος. Τα τέσσερα κτίρια του συγκροτήματος διαθέτουν ενιαίους χώρους 

υπογείων οι οποίοι εκτείνονται σε 1 ή σε 2 στάθμες και περιλαμβάνουν χώρους στάθμευσης και βοηθητικούς 

χώρους όπως κλιμακοστάσια, χώρους Η/Μ εξοπλισμού, αποθήκες, χώρος συλλογής ανακυκλώσιμων κτλ. Στις 

2 στάθμες του υπογείου υπάρχουν 3 δεξαμενές ομβρίων υδάτων και δεξαμενή πυρόσβεσης. Η πρόσβαση των 

αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης γίνεται μέσω κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας) που ξεκινάει από την οδό 

Φρίξου στη βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου. Για το νέο συνολικό οικόπεδο αντιστοιχούν δύο ΚΑΕΚ 

190440213004 και 190440213012.  

Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα βασικά μεγέθη του αδειοδοτημένου έργου και μετά τις τροποποιήσεις 

 

Πίνακας 1: Βασικά μεγέθη αδειοδοτημένου έργου και τροποποίησης  

Στοιχεία έργου που μεταβάλλονται  Αδειοδοτημένη 

κατάσταση  

Νέα κατάσταση 

τροποποίησης  

Έκταση συνολικού οικοπέδου  6.556,40 τ.μ.  7.688,82 τ.μ.  

Αριθμός κτιρίων  3: Α, Β, Γ  4: Α, Β, Γ, Δ  

Κάλυψη  3.765,63 τ.μ.  4.378,75 τ.μ.  

Δόμηση  15.598,47 τ.μ.  18.322,26 τ.μ.  

Δόμηση με υπόγειους χώρους  

(μαζί με το χώρο στάθμευσης)  

24.119,72 τ.μ.  28.758,21 τ.μ.  

Ύψος (μέγιστο)  22,65 μ.  22,65 μ.  

Θέσεις στάθμευσης  196  230  

 

Βάσει της ΥΑ ΔΙΠΑ/17185/1069/21.02.2022 , η δραστηριότητα κατατάσσεται:  

1.  Στην Ομάδα 6 με α/α 21: Κτίρια γραφείων με δόμηση Ε >= 25.000 τ.μ. και είναι Υποκατηγορίας Α2. 

Στη δόμηση περιλαμβάνονται οι χώροι κύριων λειτουργιών και όλοι οι βοηθητικοί χώροι.  

2.  Στην Ομάδα 6 με α/α 23: Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων με Θ > 200 και Θ < 500 θέσεις και είναι 

υποκατηγορίας Β.  

Η λειτουργία του συγκροτήματος γραφείων θα είναι κατά κύριο λόγο 16ωρη ενώ το προσωπικό εκτιμάται σε 

3.000 άτομα σε καθεστώς πλήρους κάλυψης των διατιθέμενων χώρων και 734 οχήματα στο πάρκινγκ.  

 Η επέκταση του υπόγειου χώρου στάθμευσης κατά 40 σχεδόν, θεωρείται ότι συμβάλει ουσιαστικά στην 

αντιμετώπιση της επιπλέον ζήτησης, της άνεσης και της ασφάλειας των μετακινήσεων.  

 

Φάση κατασκευής 
Η υλοποίηση της επένδυσης μπορεί να χωριστεί κατασκευαστικά σε τρία γενικά – διακριτά στάδια:  

  Στάδιο 1. Αφορά στην προετοιμασία του οικοπέδου και περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες 
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κατεδαφίσεις των κτισμάτων όπως το πρατήριο καυσίμων και το στέγαστρο αλλά και οι αποξηλώσεις 

υφιστάμενων σκληρών επιφανειών από μπετό ή άσφαλτο.  

  Στάδιο 2. Αφορά στις εκσκαφές του εδάφους σε κατάλληλο βάθος για τις θεμελιώσεις και την 

υλοποίηση των υπόγειων βοηθητικών χώρων και του χώρου στάθμευσης. Σε αυτό το στάδιο θα υπάρχει 

επίβλεψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας για πιθανό εντοπισμό και χειρισμό ευρημάτων.  

 Στάδιο 3. Αφορά στην ανέγερση του συγκροτήματος, των κτιρίων Α – Β – Γ---Δ, την τοποθέτηση των 

Η/Μ, τη διαμόρφωση λοιπών υποστηρικτικών συστημάτων, τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, τη 

διαμόρφωση των προσβάσεων και του ακάλυπτου χώρου και την τελική διαμόρφωση των όψεων.  

Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών ακολούθησε καταρχήν την έκδοση της ΑΕΠΟ αλλά και τις σχετικές 

οικοδομικές άδειες 344681/2022  και 374927/2022. 

Έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα το πρώτο στάδιο που αφορά τις κατεδαφίσεις και την προετοιμασία του 

οικοπέδου ενώ η εξέλιξη των εργασιών βρίσκεται σήμερα στο 2ο στάδιο και αφορά στις εκσκαφές.  

 

 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης  
Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης, που εγκρίθηκε με την με αρ. 

πρωτ. Γ.57650/93/31-3-1993 απόφαση Υπουργού Πε.Χω.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ.420/Δ΄/27-4-1993), στο υπόψη Ο.Τ. 

επιτρέπονται ως χρήσεις γης οι μη οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις (ΕΜ) με την ανάπτυξη τριτογενών 

δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης του Λιμένος (όπως Γραφεία, Αντιπροσωπείες, κλπ.) Παράλληλα με τις χρήσεις 

γης που προβλέπονται από το Γ.Π.Σ., ισχύουν και οι χρήσεις γης που προβλέπονται από το άρθρο 8 

«Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης» του Π.Δ.59/2018.   

 

Λοιπές εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις  
Στο συγκρότημα προβλέπονται οι ακόλουθες Η/Μ εγκαταστάσεις και συστήματα:  

  Ύδρευση.  

  Αποχέτευση (ακάθαρτων και ομβρίων).  

  Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων (μέση τάση – χαμηλή τάση – εφεδρική ενέργεια).  

  Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.  

  Εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξη – θέρμανση - αερισμός).  

  Εγκατάσταση πυροπροστασίας (παθητικής – ενεργητικής).  

  Αντικεραυνική προστασία – γειώσεις.  

  Εγκατάσταση ανυψωτικών συστημάτων.  

  Εγκατάσταση καυσίμου αερίου (θέρμανση) - Δεν προβλέπεται η εγκατάσταση λεβήτων αερίου για τη 

θέρμανση των χώρων.  

  Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου κτιρίου (BMS).  

  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.  

  Πυρασφάλεια - πυροπροστασία  

 Προβλέπεται η ηλεκτροδότηση των κρίσιμων για τη λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος 

καταναλώσεων μέσω ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.  

 

 

Φάση λειτουργίας 
Η λειτουργία του συγκροτήματος γραφείων θα είναι κατά κύριο λόγο 16ωρη ενώ το προσωπικό εκτιμάται σε 

3.000 άτομα σε καθεστώς πλήρους κάλυψης των διατιθέμενων χώρων. Παράλληλα, η κυκλοφοριακή μελέτη 

υπολόγισε την έλξη μετακινήσεων σε 734 οχήματα την ημέρα. Συνεπώς, τα ημερήσια δεδομένα λειτουργίας 

του συγκροτήματος αφορούν σε:  

 3.000 υπαλλήλους.  

 734 οχήματα στο πάρκινγκ. 

Χρήση νερού και παραγωγή λυμάτων  
Στη διάρκεια του έτους, η απαίτηση σε νερό υπολογίζεται σε 23.250 κ.μ. περίπου. Βασικές προβλέψεις 

εξοικονόμησης νερού ενσωματώνουν: α) την τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου και περιορισμού κατανάλωσης 

νερού χρήσης και β) τη συλλογή και επανάχρηση ομβρίων υδάτων με την κατασκευή τριών δεξαμενών 

συνολικού όγκου 380,0 κ.μ που μπορούν να επιφέρουν εξοικονόμηση του νερού για την άρδευση των 

φυτοτεχνικών. Η απαίτηση σε νερό για τη λειτουργία του συγκροτήματος είναι μικρή για τα δεδομένα της 

πόλης και εκτιμάται ότι δεν θα επιβαρύνει το σύστημα υδροδότησης της ΕΥΑΘ, στο επίπεδο νέων σημαντικών 

υποδομών δικτύων.  

Η παραγωγή λυμάτων αστικού τύπου (τουαλέτες και καθαριότητες) ακολουθεί την κατανάλωση νερού και 

εκτιμάται σε 20.250 κ.μ./έτος. Το σύνολο αυτών οδεύει στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ. Βάσει του 

ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας της ΕΥΑΘ (ΚΥΑ 1836/3.5.18 (ΦΕΚ 1793/Β/21.5.2018)) για την υποδοχή 

λυμάτων από χώρους μεγάλης συνάθροισης κοινού, ακολουθούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές και τεχνικές 
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απαιτήσεις οι οποίες θα πρέπει να προβλεφθούν κατά την ενεργοποίηση των εγκαταστάσεων - 

δραστηριοτήτων.  

 

 Απορρίμματα και διαχείριση  
Κατά τη λειτουργία των γραφειακών χώρων, θα παράγονται αστικά στερεά όπως απορρίμματα, συσκευασίες 

και χαρτί ενώ τα πράσινα απόβλητα από τη φροντίδα των φυτοτεχνικών θα είναι αμελητέα. Με μια εκτίμηση 

των 0,2 κλ. απορριμμάτων/άτομο/ημέρα, η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων θα διαμορφώνεται σε 150 tn 

περίπου. Αυτές οι ποσότητες είναι μικρές για τα δεδομένα του δημοτικού συστήματος αποκομιδής το οποίο 

εκτιμάται ότι μπορεί να ανταποκριθεί απρόσκοπτα. Για την καλύτερη διαχείριση και απομάκρυνση αυτών από 

το χώρο του συγκροτήματος, κρίνεται σκόπιμη η υλοποίηση γωνιάς ανακύκλωσης όπου σε οριοθετημένο χώρο 

θα υπάρχει ειδική συλλογή των αστικών ανά ξεχωριστό ρεύμα αποβλήτου. Έτσι θα διευκολυνθούν και τα 

δημοτικά συστήματα συλλογής - μεταφοράς - διάθεσης και ανακύκλωσης στην καλύτερη εξυπηρέτηση της 

εγκατάστασης.  

 

 Χρήση ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα  
Στο συγκρότημα θα γίνεται χρήση: α) ηλεκτρισμού από το δίκτυο για την κάλυψη κυρίως του φωτισμού, της 

ψύξης - θέρμανσης και της λειτουργίας διαφόρων μηχανημάτων και β) πετρελαίου, μόνο επικουρικά για τη 

λειτουργία των Η/Ζ στην περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Προς επίτευξη της βέλτιστης ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων, ο σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει βασιστεί στις αρχές του 

βιοκλιματικού σχεδιασμού ώστε να δημιουργηθούν κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ 

παράλληλα εφαρμόζονται αποδοτικές ενεργειακά τεχνολογίες για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και 

εγκαθίστανται συστήματα αυτοματισμών και ελέγχου απόδοσης των εγκαταστάσεων. Επίσης, 

χρησιμοποιούνται συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.  

 

 Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε ρύπους  
Αναφορικά με τις επιπτώσεις του συγκροτήματος στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε ρύπους αξιολογείται 

μόνο η περίπτωση της έλξης μετακινήσεων δηλαδή περίπου 734 οχημάτων την ημέρα. Η παραγωγή αέριων 

ρύπων περιλαμβάνει μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του αζώτου (NOx), υδρογονάνθρακες (HC) και 

σκόνη (PM). Σημαντικοί θεωρούνται το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και τα οξείδια του αζώτου (NOx) λόγω 

υψηλής συμμετοχής στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Βασική προοπτική για την ελάττωση της συμβολής του 

συγκροτήματος στην παραγωγή αέριων ρύπων στο επίπεδο πόλης λόγω κυκλοφορίας οχημάτων είναι: α) η 

χρήση της εναλλακτικής της αστικής συγκοινωνίας και β) η χρήση ποδηλάτου.  

Στις υποδομές του συγκροτήματος περιλαμβάνεται ικανός χώρος στάθμευσης ποδηλάτων ως ένα    μέσο  

ενθάρρυνσης της χρήσης του.  

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 
Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια υπηρεσία μέσα στην 

οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΟΙ 
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( Ν. 

4819/2021, ΦΕΚ 129Α/23-7-2021). Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με την τελευταία νομοθεσία που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. 

2) Η στάθμη θορύβου στα όρια του ακινήτου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της νομοθεσίας που είναι 

55db. 

3) Οι εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή κλιματισμού, οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με 

φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, να ελέγχονται ετησίως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1827) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει και να υποβάλλεται 

στο ΥΠΕΚΑ το Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης. 

4) Να ληφθεί μέριμνα για τη συλλογή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε ξεχωριστούς κάδους 

ανακύκλωσης. Σε κάθε περίπτωση ο απόβλητος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός να διαχειρίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 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) Να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή διαρροής καυσίμου των εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών προς 

το έδαφος. Για την νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία των  (Η/Ζ) να υποβληθεί στην Δ/νση Ανάπτυξης και 
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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΄).  

7) 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. 

8) 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 μας). 

 

Ε. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  
Με την προϋπόθεση και τους όρους όλων των ανωτέρω αναφερομένων, η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για 

το περιεχόμενο της ΜΠΕ που της απεστάλη και γνωμοδοτεί θετικά και για τους εξής λόγους: 

  Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά σε έργο που έχει ήδη εγκριθεί αρμοδίως με την εν ισχύι 295777/02-

12-2021 Α.Ε.Π.Ο. 

  Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 295777/02-12-2021 Α.Ε.Π.Ο, η αρχιτεκτονική μελέτη που κατατέθηκε 

στη Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, για την ορθή 

τοπιολογική ένταξη του κτιριακού συγκροτήματος στη ζώνη προστασίας του Μνημείου Φιξ, έλαβε έγκριση με 

αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/351185/7.12.2021, (ΑΔΑ: Ω2ΑΗ4653Π4-6ΚΙ) στην οποία αναφέρεται οτι η αρχιτεκτονική 

λύση που επιλέχθηκε για την υλοποίηση του έργου, δεν αλλοιώνει τα μορφολογικά στοιχεία των 

χαρακτηρισμένων μνημείων που βρίσκονται έναντι του προς ανέγερση συγκροτήματος, δεν τα ανταγωνίζεται και 

συνάδει με τα μνημεία αυτά.  

 Η περιοχή επέμβασης εξυπηρετείται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, ως είναι καθορισμένο ως προς τη 

λειτουργικότητά του από το ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 Δεν απαιτείται καθορισμός των δικτύων κοινής ωφελείας, καθόσον η περιοχή επέμβασης είναι 

συνδεδεμένη με τα υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφελείας που ενυπάρχουν στην περιοχή. 

 

 

 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. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

3. Κίκης Αθανάσιος 

4. Κούης Κωνσταντίνος 

5. Τζόλλας Νικόλαος 

6. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

7. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

8. Ζέρβας Γεώργιος  

9. Τρελλόπουλος Γεώργιος 

10. Γκανούλης Φίλιππος 

11. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

12. Μήττας Χρήστος 
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