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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 2ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του  υφιστάμενου Υπόγειου Σταθμού 

Αυτοκινήτων της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. 

«PARKING OTTO E.E.», στον Δήμο Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του Δημαρχιακού 

Μεγάρου Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1,  Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ 

2201704828) 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του  υφιστάμενου Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων 

της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. «PARKING OTTO 

E.E.», στον Δήμο Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου 

Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1,  Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ 2201704828)» 

και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 379/17-03-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το 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.: 

101526 (2076)/15-03-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε τα μέλη για το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. και 

ανέφερε ότι η υπηρεσία εισηγείται θετικά.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Αβραμόπουλο Σωτήριο, τακτικά 

μέλη. 

Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Αποστολίδου. 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: 15 Απριλίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 198879 (50) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 26/11-04-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 6/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 379/17-03-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2201704828 

 

  

  

   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 τοποθετήσεις. 

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος και ο κ. 

Γκανούλης Φίλιππος, τακτικά μέλη, 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: «Για τη συγκεκριμένη ΜΠΕ έχουμε να σημειώσουμε την καθυστέρηση του 

φορέα του έργου για τις διαδικασίες ανανέωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με αποτέλεσμα το 

πάρκινγκ να λειτουργεί για 2 δυο χρόνια χωρίς περιβαλλοντική άδεια και μάλλον χωρίς άδεια λειτουργίας. 

Όπως αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 

ΜΕΘ ΠΚΜ:  

“Ο εν λόγω χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ’ αριθμ. 30/2071/22-

6-1999 ΑΕΠΟ, η οποία έληξε με τη λήξη της άδειας λειτουργίας (10.08.2020) και ζητήθηκε από την υπηρεσία 

χορήγησης της άδειας λειτουργίας, η ανανέωση της ΑΕΠΟ. Στη συνέχεια εκδόθηκε η  υπ. αριθμ. πρωτ. 

640492(85825)/Φ6549/22-10-2021 Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του Τεχνικού Τμήματος της Διεύθυνσης 

Μεταφορών – Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ με την προϋπόθεση να προσκομιστεί η Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.” 

Σε ό,τι αφορά τις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναφέρει η ΜΠΕ, δεν μπορούμε να 

παραλείψουμε το γεγονός είναι συνδεδεμένες με τη δυνατότητα να πληρώνει κάποιος, ενώ ταυτόχρονα 

υπάρχει τεράστια έλλειψη αντίστοιχων δωρεάν χώρων, που είναι και ζήτημα της ΜΕΘ. 

Επιπλέον 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. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, επίσης δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί 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.: 101526 (2076)/15-03-2022 

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

379/17-03-2022 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 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ 
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Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) 

και 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.’’, γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ως εξής: 

 

                                                              Γνωμοδοτεί ομόφωνα  

                    (Οι κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάμενου Υπόγειου Σταθμού 

Αυτοκινήτων της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. 

«PARKING OTTO E.E.», στον Δήμο Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του Δημαρχιακού 

Μεγάρου Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ 

2201704828), σύμφωνα με την εισήγηση που ακολουθεί. 

 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 

Η  ΜΠΕ αφορά τον Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. «PARKING OTTO E.E.»,  που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο 

του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1,  στην Α’ Δημοτική 

Κοινότητα Θεσσαλονίκης, της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.  Βρίσκεται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο με το Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και περικλείεται από τις οδούς Γ’ Σώματος Στρατού (Στρατηγείου), Βασιλέως 

Γεωργίου και 3ης Σεπτεμβρίου. Το οικόπεδο στο οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός έχει έκταση 14.558  m2 και η 

χωρητικότητα του σταθμού ανέρχεται στις 864 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. 

Ο χώρος παραχωρήθηκε το 1984 στο Δήμο Θεσσαλονίκης από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών 

(Διεύθυνση Δημοσίων Κτημάτων) για την ανέγερση του Δημαρχείου της πόλης. Το φθινόπωρο του 1988, ο 

Δήμος Θεσσαλονίκης διαμόρφωσε την έκταση σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων. 

Ο Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων είναι υφιστάμενος και κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 73/03 

οικοδομική άδεια, όπως αυτή αναθεωρήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 40768/05 και 71334/06 αναθεωρήσεις. 

Ο Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010 και λειτουργούσε  από 10/8/2010 έως 

και 10 /8/2020 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 18/61732/Φ.6549 Άδεια Λειτουργίας του Τμήματος 

Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων – Επικοινωνιών, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής 

Θεσσαλονίκης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 

Ο εν λόγω χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ’ αριθμ. 30/2071/22-6-

1999 ΑΕΠΟ, η οποία έληξε με τη λήξη της άδειας λειτουργίας (10.08.2020) και ζητήθηκε από την υπηρεσία 

χορήγησης της άδειας λειτουργίας, η ανανέωση της ΑΕΠΟ. Στη συνέχεια εκδόθηκε η  υπ. αριθμ. πρωτ. 

640492(85825)/Φ6549/22-10-2021 Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του Τεχνικού Τμήματος της Διεύθυνσης 

Μεταφορών – Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ με την προϋπόθεση να προσκομιστεί η 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Aπό την ΜΠΕ προκύπτει ότι πρόκειται για υφιστάμενο έργο για το οποίο δεν αιτήθηκε ο φορέας διαχείρισης 

έγκαιρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ανανέωση ΑΕΠΟ. Συνεπώς,  η διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης γίνεται, στο σύνολο της δραστηριότητας, με την εκπόνηση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων -Μ.Π.Ε.   

 

Το έργο κατατάσσεται στην 6η Oμάδα (Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού 

τομέα, αθλητισμού και αναψυχής), της Υ.Α ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10.08.2016) όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/24.02.2022) με α/α 23 Κτίρια χώρων 

στάθμευσης αυτοκινήτων (Υπόγεια ή Υπέργεια) και ανήκει στην Α2 κατηγορία, καθώς ο συνολικός 

αριθμός θέσεων στάθμευσης είναι 864  (500≤Θ<3.000). 

 

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

αναψυχής 

Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής 

α/α Είδος έργου - 

δραστηριότητας 

Υποκατηγορία 

Α1 

Υποκατηγορία 

Α2 

Κατηγορία Β Παρατηρήσεις 

23 Κτίρια χώρων  Θ ≥ 3000 500 ≤ Θ < 3.000 200≤ Θ < 500 Θ: Συνολικός 
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στάθμευσης 

αυτοκινήτων 

(Υπόγεια            

ή Υπέργεια) 

αριθμός θέσεων 

στάθμευσης 

 

 

Τα χαρακτηριστικά του υπόγειου σταθμού : 

Χωρητικότητα οχημάτων σταθμού 864 

Αριθμός ορόφων Ένας (1) ημιυπόγειος εμβαδού 3.108 

m2 και τρεις (3) υπόγειοι συνολικού 

εμβαδού 30.160 m2 

Αριθμός λωρίδων εισόδου Δύο (2) 

Αριθμός λωρίδων εξόδου Δύο (2) 

Θέση εισόδων Από μία είσοδος πλάτους μίας λωρίδας 

στις οδούς 3ης Σεπτεμβρίου και Γ’ 

Σώματος Στρατού 

Θέση εξόδων Από μία έξοδος πλάτους μίας λωρίδας 

στις οδούς 3ης Σεπτεμβρίου και Γ’ 

Σώματος Στρατού 

 

Το προσωπικό του σταθμού αυτοκινήτων αποτελείται συνολικά από 5 άτομα. Καθημερινά, υπάρχουν 450 

θέσεις μόνιμα καλυμμένες, καθώς και 150 διαβατικοί πελάτες ανά ημέρα. 

  

Στο Σταθμό είναι εγκατεστημένα: 

Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου (Σ.Α.Ε) 

Στο κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης εγκαταστάθηκαν δύο ανεξάρτητα ΣΑΕ. Το ένα ΣΑΕ 

εξυπηρετεί τις ανάγκες των κτιρίων του Δημαρχείου, ενώ το δεύτερο εξυπηρετεί τον υπόγειο σταθμό 

αυτοκινήτων. 

Το Σ.Α.Ε του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων διαχειρίζεται τις παρακάτω ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις: 

•  Εξαερισμού 

•  Ελέγχου περιεκτικότητας μονοξειδίου του άνθρακα 

•  Ελέγχου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας αυτοκινήτων 

•  Ισχυρών ρευμάτων σταθμού αυτοκινήτων (διανομή χαμηλής) 

•  Φωτισμού σταθμού αυτοκινήτων (εσωτερικός φωτισμός, φωτισμός ασφαλείας, εξωτερικός φωτισμός) 

•  Ασθενών ρευμάτων σταθμού αυτοκινήτων (σύστημα ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτροακουστικό σύστημα, 

σύστημα ελέγχου πρόσβασης) 

•  Ανελκυστήρων 

 

Εγκατάσταση κλιματισμού – θέρμανσης – αερισμού 
Οι δύο χώροι ταμείων και φύλαξης που υπάρχουν στο ημιυπόγειο κλιματίζονται με αυτόνομες μονάδες 

αντλίας θερμότητας. 

Όλοι οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων εξαερίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 455/76.  Πιο 

συγκεκριμένα ο ακάθαρτος αέρας  συλλέγεται στα τρια  ανεξάρτητα μεταξύ τους δίκτυα αεραγωγών που 

υπάρχουν σε  κάθε υπόγειο και απορρίπτεται με τη βοήθεια  τριών ζευγών ανεμιστήρων στο επίπεδο του 

περιβάλλοντα χώρου ενώ η  αναπλήρωση του απορριπτόμενου αέρα από το δίκτυο εξαερισμού γίνεται με 

φυσική ροή μέσω κατακόρυφων ανοιγμάτων που υπάρχουν σε τέσσερα σημεία του κάθε υπογείου και τα 

οποία καταλήγουν στο επίπεδο του περιβάλλοντα χώρου. 

Η λειτουργία των ανεμιστήρων εξαερισμού γίνεται μέσω ανεξάρτητου για κάθε ζώνη δικτύου ανιχνευτών 

ρύπων (CO, CO2). Η όλη εγκατάσταση ελέγχεται επίσης από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης του σταθμού 

αυτοκινήτων. 

 

Ηλεκτρική εγκατάσταση (φωτισμού & κίνησης) υπόγειων χώρων στάθμευσης 
Για τους υπόγειους χώρους στάθμευσης που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή έχει προβλεφθεί τροφοδοσία 

από τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) του Δημαρχιακού Μεγάρου, μέσω ανεξάρτητου τριφασικού 

μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος. Από τον Γενικό Πίνακα του Σταθμού τροφοδοτούνται όλοι οι επιμέρους 
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πίνακες φωτισμού και κίνησης. 

Εντός της εγκατάστασης υπάρχει και εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ισχύος 203kVA) για την κάλυψη 

των αναγκών του σταθμού σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της ηλεκτροδότησης από το δίκτυο (απόφαση 

απαλλαγής  με αρ. Πρωτ. 803/2011 Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης). 

 

Εγκατάσταση ύδρευσης υπόγειων χώρων στάθμευσης 

O χώρος στάθμευσης υδροδοτείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). Οι ανάγκες υδροδότησης αφορούν 

τις ανάγκες του προσωπικού, των επισκεπτών, του καθαρισμού δαπέδων και της πυρόσβεσης. Για τις ανάγκες 

σε νερό χρήσης του υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων υπάρχει μία ανεξάρτητη παροχή νερού από την ΕΥΑΘ.  

Δεν απαιτείται πιεστικό συγκρότημα ούτε δεξαμενή αποθήκευσης νερού χρήσης. 

Κατάλληλες βρύσες υφίστανται σε επίκαιρα σημεία των χώρων στάθμευσης για χρήσεις ανάγκης. 

 

➢ Απαιτούμενη ποσότητα νερού = 1,1 m3/ημέρα 

 

Εγκατάσταση αποχέτευσης υπόγειων χώρων στάθμευσης 

Για τις ανάγκες αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων, δεν προβλέφθηκαν ιδιαίτερα δίκτυα. Έτσι, τα δίκτυα είναι 

κοινά με του Δημαρχιακού Μεγάρου. 

Όλοι οι χώροι στάθμευσης, λόγω της ύπαρξης του δικτύου των αυτόματων καταιονιστήρων νερού, 

αποστραγγίζονται με κατάλληλες απορροές δαπέδου. Για το σκοπό αυτό κατασκευάσθηκαν ρύσεις στην τελική 

επιφάνεια των δαπέδων. Τα ακάθαρτα νερά συγκεντρώνονται σε υπόγειες στεγανές δεξαμενές νερού και από 

εκεί, με ζεύγος αυτόματων αντλιών, απομακρύνονται προς τον τελικό αποδέκτη (δίκτυο ομβρίων οδού 

Βασιλέως Γεωργίου). Σε κάθε δεξαμενή νερού υπάρχει και κατάλληλος λασποσυλλέκτης και 

βενζινοσυλλέκτης για τη συγκέντρωση των καταλοίπων από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το πυροσβεστικό 

συγκρότημα είναι αυτόματης λειτουργίας με πετρελαιοκινητήρα. 

 

Εγκατάσταση πυρόσβεσης υπόγειων χώρων στάθμευσης 
Για το κτίριο είναι υποχρεωτική η μελέτη της ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με το ΠΔ 71/88 και 

συγκεκριμένα με το άρθρο 13 που αφορά τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Το πυροσβεστικό συγκρότημα του Υπόγειου Σταθμού 

Αυτοκινήτων είναι ανεξάρτητο από το αντίστοιχο του Δημαρχιακού Μεγάρου. 

  

Εγκατάσταση πυρανίχνευσης υπόγειων χώρων στάθμευσης 

Για το κτίριο είναι υποχρεωτική η μελέτη της ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με το ΠΔ 71/88 και 

συγκεκριμένα με το άρθρο 13 που αφορά τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (οι υπόγειοι χώροι 

στάθμευσης χαρακτηρίζονται επικίνδυνοι χώροι), όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι 

σήμερα. Στο κτίριο απαιτούνται και έχουν τοποθετηθεί: α) Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σε όλο το 

κτίριο. 

Δεν απαιτούνται, αλλά έχουν εγκατασταθεί, λόγω της γειτνίασης με κτίριο ιδιαζούσης σπουδαιότητας, όπως 

είναι το Δημαρχιακό Μέγαρο: 

β) Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού, σύμφωνα με την παρ. 4.2.1 του άρθρου 4 των Γενικών 

Διατάξεων του ΠΔ 71/88. 

γ) Αυτόματη ειδοποίηση της πλησιέστερης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 4.2.3 του 

άρθρου 4 των Γενικών Διατάξεων του ΠΔ 71/88. 

Τόσο το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, όσο και το αυτόματο ενεργοποιούν σειρήνες συναγερμού και 

βομβητές, τοποθετημένα σε κατάλληλες θέσεις σε κάθε όροφο. 

 

Εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας – φωτισμού σήμανσης υπόγειων χώρων στάθμευσης 
Για το κτίριο είναι υποχρεωτική η μελέτη της παθητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με το ΠΔ 71/88 και 

συγκεκριμένα με το άρθρο 13 που αφορά τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως αυτό τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

Ο φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής, ο φωτισμός ασφαλείας και η σήμανση των οδεύσεων διαφυγής έγιναν σε 

συνεργασία με την εκπονούμενη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. 

 

Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας   
Σκοπός της εγκαταστάσεως συστήματος ασφαλείας είναι η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε οι 

κίνδυνοι από κλοπές και διαρρήξεις να μειωθούν στο ελάχιστο. Οι χώροι που καλύπτονται από την 

εγκατάσταση συναγερμού είναι οι διάδρομοι, τα κλιμακοστάσια και ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. 

 

Οι κυριότεροι ρύποι που εκπέμπονται στο περιβάλλον από την εγκατάσταση που μελετάται είναι αέρια 

απόβλητα, ενώ η ρύπανση από υγρά και στερεά απόβλητα είναι ελάχιστη και περιστασιακή. 
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Τα παραγόμενα Απόβλητα από τη λειτουργία του σταθμού είναι: 

➢ Υγρά απόβλητα (0,88 m3/ημέρα). Αφορούν τα λύματα του προσωπικού (κατά τη φάση λειτουργίας 

αποτελείται συνολικά από 5 άτομα) και των επισκεπτών, τα οποία οδηγούνται στο δίκτυο 

αποχέτευσης. Επιπλέον, λόγω της κίνησης των οχημάτων εντός του σταθμού, υπάρχει πιθανότητα να 

παραχθούν υγρά απόβλητα σε περίπτωση διαρροής εντός της εγκατάστασης. Τα απόβλητα αφορούν 

κυρίως λάδια και καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη) των οχημάτων. Ο σταθμός διαθέτει απορροφητικά 

υλικά για την απορρόφησή τους.   

➢ Στερεά απόβλητα που είναι: α) Τα σύμμεικτα δημοτικά απόβλητα τα οποία οδηγούνται στους κάδους 

απορριμμάτων του Δήμου (ΕΚΑ 20 03 01). β) συσσωρευτές που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη 

των ενεργειακών αναγκών του έργου σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης ή είδη ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διαχειρίζονται, μετά το τέλος του χρόνου ζωής τους, σύμφωνα με 

την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625Β/11-10-2010)  γ) είδη ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού προς απόσυρση που διαχειρίζονται σύμφωνα με την Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 

(ΦΕΚ 1184/Β/9.5.2014)  δ) απορροφητικά υλικά για τυχόν διαρροές λαδιών και καυσίμων από τα 

οχήματα τα οποία συλλέγονται σε ειδικά κλειστά δοχεία και παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα 

διαχείρισης (ΕΚΑ 15 02 02*). Συνεπώς, η διαχείριση αυτών των υλικών γίνεται βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας περί επικινδύνων αποβλήτων. 

➢ Αέρια απόβλητα που παράγονται κατά την λειτουργία της εγκατάστασης και είναι τα καυσαέρια των 

αυτοκινήτων που σταθμεύουν εντός του χώρου. Οι ρύποι αυτοί είναι ως επί το πλείστον μονοξείδιο 

του άνθρακα CO, οξείδια του αζώτου NOX, υδρογονάνθρακες από εκπομπές των βενζινοκινητήρων 

και επιπλέον προϊόντα καύσης και SO2 που εκπέμπονται από τους πετρελαιοκινητήρες. Επιπλέον, σε 

περίπτωση διαρροής αερίων καυσίμων από τα οχήματα, προκύπτουν αέρια απόβλητα υγραερίου ή 

φυσικού αερίου. Μέσω του εξαερισμού επιτυγχάνεται ο καθαρισμός του αέρα εντός της 

εγκατάστασης. 

 

Από τη λειτουργία της εγκατάστασης δεν προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, όπως 

καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνονται στις Κ.Υ.Α. ΗΠ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ Β’ 488) 

και ΚΥΑ ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β’ 920), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

➢ Ένα επιπλέον μέτρο αντιμετώπισης των επιπτώσεων των παραγόμενων αερίων αποβλήτων στο κλίμα 

και στην ποιότητα του αέρα αποτελεί η ενίσχυση και δημιουργία νέων δενδροφυτεύσεων στο τμήμα 

του οικοπέδου. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται η αισθητική αξία του χώρου και έχει ως απόρροια 

την ενίσχυση του κλίματος συμβάλλοντας στην ανάσχεση, εκτροπή και διάχυση των ανέμων για τη 

δημιουργία ισορροπημένων κλιματικών καταστάσεων, καθώς και την κατακράτηση σωματιδιακών 

κυρίως ρύπων (ξηρή εναπόθεση), με παράλληλες θετικές επιπτώσεις στα γειτονικά κτίρια. 

Επιπρόσθετα, η φύτευση κατάλληλων ειδών χλωρίδας συμβάλλει στην κατακράτηση σωματιδιακών 

κυρίως ρύπων και, συνεπώς, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα. 

 

 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία της εγκατάστασης: 
Η στάθμη θορύβου δεν υπερβαίνει τα 50 dB(Α) στα όρια του οικοπέδου, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, 

που είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου που προβλέπεται από το Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 

293/Α/06.10.81) για τις περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο. Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος του 

κτιρίου περιορίζουν ακόμα περισσότερο τη στάθμη του θορύβου. 

 

Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας: 

Κατά τη λειτουργία του έργου, η μόνη πιθανή πηγή εκπομπής ακτινοβολιών είναι οι διάφορες ηλεκτρονικές 

και ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χαμηλών συχνοτήτων και 

ραδιοκύματα. Οι ακτινοβολίες αυτές χαρακτηρίζονται ως μη  ιοντίζουσες (σε αντιδιαστολή με τις ιοντίζουσες, 

όπως οι ακτίνες Χ και Y, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου). 

 

Τα οφέλη του χώρου στάθμευσης: 

Η συμβολή ενός χώρου στάθμευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις κεντρικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, 

διότι συνεισφέρει θετικά στη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου που είναι πολύ υψηλός στις συγκεκριμένες 

περιοχές. Συνέπεια αυτού είναι και η ελάττωση των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς η κυκλοφοριακή 

συμφόρηση και το παράνομο παρκάρισμα αποτελούν ιδιαίτερα επικίνδυνα φαινόμενα. Η όσο το δυνατόν 

γρηγορότερη στάθμευση των οχημάτων περιορίζει ενδεχομένως τις πιθανότητες ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, 

υπάρχει σημαντική μείωση των ρύπων που παράγουν τα αυτοκίνητα στην ατμόσφαιρα καθώς δεν υπάρχει 

πλέον η ανάγκη άσκοπων δρομολογίων για την ανεύρεση χώρου στάθμευσης. 

Εκτός του ότι συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του καθημερινού φαινομένου έλλειψης χώρου στάθμευσης 

στην περιοχή της εγκατάστασης, καθώς εξυπηρετεί τους πολίτες της περιοχής που επιθυμούν να σταθμεύσουν 
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εκεί, πιθανώς για να εξυπηρετηθούν στο Δημαρχείο, ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα του ήδη υφιστάμενου 

χώρου στάθμευσης είναι η δημιουργία ελεύθερου χώρου προς εκμετάλλευση. Η μη ανάγκη χρήσης πλέον 

πεζοδρομίων και άλλων τυχαίων χώρων προς στάθμευση των οχημάτων, επιτρέπει στους πολίτες να έχουν 

χώρο για περπάτημα και άλλες δραστηριότητες. 

Είναι, επίσης, εμφανής η θετική επίδραση της εγκατάστασης τόσο στην ενίσχυση της ενότητας του 

πολεοδομικού ιστού όσο και στην οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, επηρεάζοντας θετικά τις υπόλοιπες 

λειτουργίες της, αφενός με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αφετέρου με τη δημιουργία νέας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Δεδομένου ότι ο Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων αποτελεί έργο ολοκλήρωσης της μεταφορικής υποδομής της 

κεντρικής περιοχής του ΠΣΘ, πρέπει να θεωρηθεί ότι γενικά εξυπηρετεί το σύνολο της μητροπολιτικής 

περιοχής Θεσσαλονίκης. 

 

Χρήσεις γης: 

Η θέση του έργου βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου 

Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 420/Δ/27-4-1993), από το οποίο ρυθμίζεται το καθεστώς της περιοχής. Βάσει του 

αποσπάσματος του χάρτη Π.2 του Β1’ Σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, η 

θεσμοθετημένη χρήση γης για τη θέση του έργου ορίζεται ως “Αστικές Χρήσεις” . 

 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 
Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια υπηρεσία, μέσα στην 

οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. Η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που της 

απεστάλη. 

 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

     Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία του Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων  

θεωρούνται περιορισμένες τοπικά και μη σημαντικές. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η 

υπηρεσία εισηγείται θετικά επί της Μ.Π.Ε. 

 

 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 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω2ΗΠ7ΛΛ-ΜΞ6



http://www.pkm.gov.gr 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

4. Κίκης Αθανάσιος 

5. Κούης Κωνσταντίνος 

6. Τζόλλας Νικόλαος 

7. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος 

10.Τρελλόπουλος Γεώργιος 

11. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

12. Γκανούλης Φίλιππος 

13. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

14. Δωρής Σωκράτης 
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