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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                 ΘΕΜΑ 2ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την υφιστάµενη δραστηριότητα ‘’Ε. ∆ΕΣΤΟΥΝΗ – Μ. 

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ’’ στη θέση ‘’Πατριαρχικό’’, του 

∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. 

 

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

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την υφιστάµενη δραστηριότητα ‘’Ε. ∆ΕΣΤΟΥΝΗ – Μ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Α.Ε. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ’’ στη θέση ‘’Πατριαρχικό’’, του ∆ήµου Πυλαίας – 

Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1263/23-08-2021 

διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στον κ. Κ. 

Τσορτανίδη, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Τσορτανίδης έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 371258 (9197)/16-08-2021 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι πρόκειται για 

υφιστάµενη δραστηριότητα που τώρα αδειοδοτείται εκ νέου περιβαλλοντικά και παρουσίασε συνοπτικά τη 

λειτουργία της δραστηριότητας και τους όρους βάσει των οποίων η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Χρυσοµάλλη Νικόλαο, τακτικά µέλη. 

Η κ. Αγαθαγγελίδου κατέθεσε την ερώτησή της και γραπτώς ως εξής: «Όσον αφορά την ΜΠΕ για την 

ανανέωση δεν υπάρχει πρόβληµα. Όµως διαβάζοντας στην εισήγηση ότι απασχολεί 27 άτοµα και έχει ~250 

επισκέπτες ηµερησίως δηµιουργείται η ερώτηση ποιος επιβλέπει την ασφάλεια της λειτουργίας των 

παιχνιδιών µηχανηµάτων; Η Περιφέρεια; η Αποκεντρωµένη; άλλη υπηρεσία;». Ο κ. Χρυσοµάλλης ρώτησε 
εάν στην εγκατάσταση υπάρχουν εφεδρικές γεννήτριες σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος. Στις 
ερωτήσεις απάντησε ο κ. Τσορτανίδης. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραµµένες στο ηχητικό 
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αρχείο της συνεδρίασης. 
 

 Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, 
τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, κατέθεσαν και γραπτώς την τοποθέτησή τους ως εξής: 
«Συµφωνούµε µε την εισήγηση. Πρόκειται για εν λειτουργία µονάδα χωρίς προβλήµατα. Οι όποιες 
παρατηρήσεις αφορούν τους όρους λειτουργίας και όχι προϋποθέσεις αδειοδότησης.». 

Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας.  
Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσαν ότι θα 

υπερψηφίσουν, 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 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

     ---------------------- -----------------       --------------------- 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 371258 (9197)/16-08-2021 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 
1263/23-08-2021 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 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
‘‘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 ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 

109/2019 (Α∆Α: 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 ∆ιοίκησης 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 (Α∆Α: 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.», την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 

11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), την µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3193/05-

11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 62857ΛΛ-0ΙΠ), την υπ’ αριθµ. 427/13-

11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και την µε αρ. πρωτ. 1822/16-

03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 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  
                                                                                                                                                                                                                    
 Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την υφιστάµενη δραστηριότητα ‘’Ε. ∆ΕΣΤΟΥΝΗ – Μ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 

Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ’’ στη θέση ‘’Πατριαρχικό’’, του ∆ήµου Πυλαίας – 
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Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ., σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους της εισήγησης που 

ακολουθεί. 
 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

λειτουργίας της  υφιστάµενης  επιχείρησης (από το  2000) µε την επωνυµία «Ε. ∆ΕΣΤΟΥΝΗ – Μ. 

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ιδιοκτησίας της εταιρείας “Ε. 

∆ΕΣΤΟΥΝΗ – Μ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Α.Ε.” µε διακριτικό τίτλο “MAGIC PARK” και θα αντικαταστήσει την 

προηγούµενη απόφαση µε α.π. 30/5645/π.ε./28-01-2010. 

Το έργο κατατάσσεται στην 6
η  

οµάδα,  Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού 

τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής.   
Το υπό εκ νέας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης πάρκο (προηγούµενη Α.Ε.Π.Ο. από 28-01-2010 έως 28-01-

2020) είναι υφιστάµενο και δεν απαιτεί φάση κατασκευής. Βρίσκεται εκτός του πολεοδοµικού ιστού της πόλης 
της Θεσσαλονίκης (περίπου 2 χιλιόµετρα νοτιοανατολικά) σε περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισµένη ως 
βιοµηχανική και εµπορική (σύµφωνα µε το Γ.Π.Σ. της ∆.Ε. Πυλαίας  όπου και χωροταξικά ανήκει) και δεν 

εµπίπτει σε περιοχή που βρίσκεται εντός κυρωµένων δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων. Τα γεωτεµάχια 140, 

141, 142 και 143 στα οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση καλύπτουν χώρο 50,544 στεµµάτων.  Τα κτήρια 

των γραφείων έχουν εµβαδό κάλυψης 2,046 στρέµµατα. Το συνολικό εµβαδόν των στεγασµένων χώρων είναι 
2,219 στέµµατα. 

 

Η δραστηριότητα απασχολεί 27 άτοµα (χειριστές παιχνιδιών και άλλοι υπάλληλοι) και εξυπηρετεί µέσο όρο 

250 επισκέπτες ανά ηµέρα.  

Είναι θεµατικό ψυχαγωγικό πάρκο αναψυχής το οποίο λειτουργεί καθηµερινά και περιέχει απλά και υψηλής 
αδρεναλίνης παιχνίδια και δραστηριότητες, µε κύριο στόχο την διασκέδαση και ψυχαγωγία των ανθρώπων 

µικρής, µέσης και µεγάλης ηλικίας.  Κάθε παιχνίδι προσφέρει διαφορετική ικανοποίηση και περιπέτεια.  

Εντός του χώρου του ψυχαγωγικού πάρκου υπάρχουν χώροι ταχυφαγείας και προσωρινής ανάπαυσης των 

επισκεπτών του πάρκου µε καθίσµατα.  Υπάρχουν 2 χώροι υγιεινής για τις ανάγκες των επισκεπτών. 

 

Συνδέσεις µε οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδοµών  
Ηλεκτρική Ενέργεια 

Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 364MWh  µε µέση µηνιαία κατανάλωση 30 MWh περίπου., 

2 ιδιωτικοί υποσταθµοί µέσης τάσης (1200KVA και 800KVA).  

Η συνολική εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς είναι 957KW και περιλαµβάνει  την ενέργεια που απαιτούν οι 
ηλεκτρικοί κινητήρες για την κίνηση των παιχνιδιών, και ο φωτισµός των παιχνιδιών και των λοιπών 

εγκαταστάσεων όπως οι Υπηρεσίες διοίκησης του πάρκου, γραφεία εργαζοµένων και λογιστηρίου. Για την 

κάλυψη των έκτακτων αναγκών, σε περίπτωση διακοπής παροχής ρεύµατος από τη ∆ΕΗ,  η επιχείρηση  

διαθέτει  εγκατεστηµένο ένα (3) εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ), ισχύος 2x5KW + 1x6,8KW. 

 

∆ίκτυο ύδρευσης 
Το έργο τροφοδοτείται µε νερό µέσω του τοπικού δικτύου ύδρευσης της ∆ΕΥΑΘ. 

Η ετήσια κατανάλωση νερού της δραστηριότητας είναι 850 κυβικά µέτρα (µέσος όρος) και αφορά χρήσεις: 
• σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για, κατανάλωση και υγιεινή του προσωπικού 

και επισκεπτών. 

• καταναλώσεις για καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και άρδευση πρασίνου . 

• πυρόσβεση. 

 

Σύνδεση µε οδικό δίκτυο: Η σύνδεση του εν λόγω έργου µε το οδικό δίκτυο της περιοχής γίνεται µέσω της 
υφιστάµενης ασφαλτοστρωµένης αγροτικής οδού «Αγίας Αναστασίας». Επίσης το έργο βρίσκεται πλησίον της 
Εθνικής Οδού  Θεσσαλονίκης - Μουδανιών µέσω του κόµβου του Mediterranean Cosmos. 

 

Ποσότητες πρώτων υλών 
Οι πρώτες ύλες που εισρέουν στο θεµατικό πάρκο είναι προµήθειες για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, των 

υπαλλήλων της επιχείρησης και σχετίζονται µε την υγιεινή αυτών, καθώς και της σίτισης των επισκεπτών που 

όµως αφορούν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός του οικοπέδου της επιχείρησης και δεν 

ανάγονται στην λειτουργία του Πάρκου. 

 

Απόβλητα 
Τα απόβλητα της δραστηριότητας που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των επισκεπτών και των υπαλλήλων 

είναι αστικού τύπου (ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα)  µε κύρια σύσταση το χαρτί, το γυαλί και το αλουµίνιο 
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όπου οικειοθελώς συγκεντρώνονται από τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους της επιχείρησης σε απλούς 
κάδους απορριµάτων αλλά και σε κάδους ανακύκλωσης που βρίσκονται στην είσοδο αλλά και εντός του 

χώρου της επιχείρησης και υπολογίζονται σε 6 τόνους ανά έτος.  Υπάρχει και µικρή ποσότητα ελαίων που 

διαφεύγουν από την λειτουργία των κινητήρων οι οποίοι κινούν τα παιχνίδια. 

Οι αποχετευτικές ανάγκες των εργαζοµένων και των επισκεπτών που θα χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις 
υπολογίζεται σε 3,6 κυβικά ανά ηµέρα τα οποία συγκεντρώνονται σε 4 σηπτικές δεξαµενές 160 κυβικών 

µέτρων η κάθε µία και κατόπιν θα οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θέρµης. 
Τα απόβλητα των λιπαντικών ελαίων των κινητήρων των παιχνιδιών (20 κιλά ανά έτος) συγκεντρώνονται σε 
συγκεκριµένο σηµείο εντός την επιχείρησης αποµακρυσµένο από τις δραστηριότητες του πάρκου µέσα σε 
παλετοδεξαµενές τις οποίες προµηθεύει συµβεβληµένος µε την επιχείρηση φορέας µέσω σύµβασης 
παραλαβής.. 
 

Εκποµπές θορύβου 
Το οικόπεδο βρίσκεται µακριά από κατοικηµένες περιοχές και δεν υπάρχει επιβάρυνση θορύβου στο 

πολεοδοµικό ιστό της πόλης της Θεσσαλονίκης. 
 

Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία 
∆εν προκύπτουν από  τη λειτουργία της δραστηριότητας εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 
 
Χώροι στάθµευσης 
Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών υπάρχει εντός του οικοπέδου της δραστηριότητας διαµορφωµένος 
χώρος θέσεων στάθµευσης που εξυπηρετεί 250 άτοµα ηµερησίως σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

 

Πυροπροστασία 
Στα πλαίσια της πυροπροστασίας η υπό αδειοδότηση επιχείρηση διαθέτει δεξαµενή νερού 250 κυβικών 

µέτρων. 

 

Απόψεις ενδιαφερόµενου κοινού που λήφθηκαν υπόψιν 
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. 

 

Προϋποθέσεις – όροι 
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 (3ο 

σχετικό). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι όροι οι οποίοι έχουν καθοριστεί µε την υπ’ αριθµ. 

220/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ΠΚΜ (58971/5144 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4010/14-12-2016) και 
αφορούν το πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α). 

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, 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 ∆ελτίο 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) και της Κ.Υ.Α. Η.Π. 

23615/651/Ε.103/14 (ΦΕΚ1184/Β/9-5-2014), όπως εκάστοτε ισχύουν, κατά περίπτωση αν ανήκουν στα 

επικίνδυνα  ή µη απόβλητα. 

5) Να ληφθεί µέριµνα για την αποφυγή διαρροής καυσίµου των εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών προς 
το έδαφος. 
6) 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 αρµόδια υπηρεσία). 

 

Γνωµοδότηση 
Με την προϋπόθεση και τους όρους όλων των ανωτέρω αναφεροµένων, η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά για τη 

κατασκευή του νέου έργου. 

Η παρούσα γνωµοδότηση δεν εξετάζει τυχόν θέµατα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της έκτασης στην οποία 
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βρίσκεται η δραστηριότητα του θέµατος, για τα οποία θα επιληφθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες. Η θετική 

γνωµοδότηση της υπηρεσίας δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε βεβαίωση αποτελεσµατικής λειτουργίας της 
εγκατάστασης και οποιασδήποτε έγκρισης πέραν της περιβαλλοντικής γνωµοδότησης.  
 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 
2. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

3. ∆ωρής 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. Χρυσοµάλλης Νικόλαος 
13. Γκανούλης Φίλιππος 
 

 

Χ 
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