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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 6ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων  στα πλαίσια της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης της υφιστάμενης 
δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος» της εταιρίας με την επωνυμία 
«ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε.», που είναι 
εγκατεστημένη στη θέση «Ασπρονέρι» της Δ.Κ. Αγίου 
Νικολάου, Δ.Ε. Σιθωνίας, Δ. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ 
δραστηριότητας: 2204759225)» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/21-10-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  95 / 2022 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 10η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 736319(719)/17-10-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 17-10-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 78 του Ν. 
4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022). 

Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας 
παραβρέθηκαν τα δεκατέσσερα (14) τακτικά μέλη: 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος          1. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος       

 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος          

 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        

 4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        

 5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 6. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      7.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      8. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     14. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού. 

     Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 6ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  στα 

πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της υφιστάμενης δραστηριότητας 

«Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος» της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στη θέση «Ασπρονέρι» της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. 

Σιθωνίας, Δ. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ 

δραστηριότητας: 2204759225)» και έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια του θέματος  κα. Ζωγράφου 

Αικατερίνη, Περιφερειακή Σύμβουλο  Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έθεσε υπόψη την μη τεχνική περίληψη 

του έργου και τοποθετήθηκε θετικά επί της συγκεκριμένης δραστηριότητας λέγοντας αναλυτικότερα ότι : 

Η εγκατάσταση βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Νικήτης (περιοχή «Ασπρονέρι»), σε απόσταση 2,7 km 
περίπου από το κέντρο βάρος του οικισμού. Η πρόσβαση σε αυτήν επιτυγχάνεται μετά την έξοδο προς 
ανατολή (κινούμενοι προς Άγιο Νικόλαο), αρχικά μέσω της επαρχιακής οδού 6 Πολυγύρου-Αγίου 
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Νικολάου, για μήκος 3,5 km περίπου και κατόπιν αριστερά μέσω χαλικοστρωμένης αγροτικής οδού 
μέτριας βατότητας, για μήκος 90 m περίπου. Διοικητικά υπάγεται διοικητικά στα όρια της Δημοτικής 
Κοινότητας Αγίου Νικολάου, της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας, του Δήμου Σιθωνίας, της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η μονάδα βρίσκεται εκτός ορίων περιοχών 
που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, σύμφωνα με το Νόμο της 
Βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011). Η πλησιέστερη προστατευόμενη περιοχή απέχει περίπου 185 m 
νοτιοανατολικά και είναι η περιοχή Natura GR 1270002 SCI με την ονομασία «ΟΡΟΣ ΙΤΑΜΟΣ – 
ΣΙΘΩΝΙΑ». Η περιοχή μελέτης καταλαμβάνεται από γη που καλύπτεται από τη γεωργία (μονοετείς 
καλλιέργειες και ελαιόδεντρα) και από περιοχή προστασίας ορεινών όγκων και δασικών περιοχών. Κατά 
τη λειτουργία της μονάδας, αναμένεται ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα που 
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Κυριότερος λόγος είναι η επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, 
λόγω της εκπομπής σκόνης και καυσαερίων. Συγκεκριμένα, η σκόνη πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τη 
χλωρίδα, αφού η κάλυψη των φύλλων παρεμποδίζει τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Το φαινόμενο 
αυτό αναμένεται να είναι πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες. Από την άλλη πλευρά, η λειτουργία της 
μονάδας, ενδέχεται να επιφέρει ελάχιστες επιπτώσεις, όσον αφορά στην τροφή και στο καταφύγιο που 
προσφέρει η βλάστηση της περιοχής μελέτης, σε κάποια είδη πανίδας και κυρίως στους πληθυσμούς 
αυτών που φωλιάζουν στην περιοχή (πτηνά, ερπετά και μικρά θηλαστικά). 
 Οι επιπτώσεις στην πανίδα είναι αποτέλεσμα: 
της αύξησης του επιπέδου θορύβου και κατά συνέπεια της οχληρίας εξαιτίας των δραστηριοτήτων που 
θα διεξάγονται στη μονάδα, ο οποίος αποτελεί κύρια πηγή όχλησης της πανίδας της περιοχής και πιο 
συγκεκριμένα της ορνιθοπανίδας, διαταράσσοντας τις διαδικασίες φωλεοποίησης και αναπαραγωγής και 
της μείωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, κυρίως εξαιτίας της εκπομπής σκόνης, αλλά και των 
καυσαερίων.Οι πιο πάνω παράγοντες ενδέχεται να προκαλέσουν τη μείωση του αριθμού της πανίδας, 
εντός μιας περιορισμένης ακτίνας από το κέντρο του γηπέδου της μονάδας. Δεν αναμένεται όμως να 
υπάρξει σημαντική μετανάστευση ή απώλεια ειδών πανίδας από την περιοχή. Οι πληθυσμοί των ειδών 
που συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, αναμένεται να ανακάμψουν γρήγορα, 
μεταναστεύοντας στις γύρω περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά. Η μονάδα, λόγω της θέσης της σε 
μεγάλη απόσταση από τους οικισμούς της  περιοχής, δεν αναμένεται ότι θα προκαλέσει ουδεμία 
αρνητική επίπτωση σε αυτούς κατά τη λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, το είδος της δραστηριότητας από 
τη φύση του δε σχετίζεται με πληθυσμιακές μεταβολές, δεν αποκόπτει ούτε και επεμβαίνει στον 
πολεοδομικό σχεδιασμό των υφιστάμενων οικισμών. 
Σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη υγεία, δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, καθώς οι εκτιμώμενες 
επιπτώσεις είναι αμελητέες και στενά τοπικού χαρακτήρα για να θεωρηθεί ότι μπορούν να επηρεάσουν 
την υγεία των κατοίκων της γύρω περιοχής. 
Δεν αναμένεται να επηρεαστούν τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της άμεσης και ευρύτερης περιοχής 
από τη λειτουργία της μονάδας και ως εκ τούτου δεν προτείνονται μέτρα αποφυγής, ελαχιστοποίησης ή, 
όπου είναι δυνατόν, αποκατάστασης ή αναπλήρωσης των αρνητικών επιπτώσεων στα πολεοδομικά 
χαρακτηριστικά. 
Σημειώνεται, ότι η μονάδα είναι συμβατή με τις υφιστάμενες χρήσεις γης, σύμφωνα με το ισχύουν ΓΠΣ 
του Δήμου Σιθωνίας. Χώροι και μνημεία ιστορικής, αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς δεν 
βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τη μονάδα. Μεμονωμένες τουριστικές αναπτύξεις και χώροι αναψυχής 
εντοπίζονται σε απόσταση >700m.Η λειτουργία της μονάδας συμβάλει στην οικονομική τόνωση της 
τοπικής κοινωνίας της Π.Ε. Χαλκιδικής, καθώς προσφέρει θέσεις εργασίας. 
 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ 

της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού 

συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την 

οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την 

ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 

έως 31.12.2023, 

ΑΔΑ: Ψ0ΕΠ7ΛΛ-084



 

3 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-

ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της 
Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος» της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη 
στη θέση «Ασπρονέρι» της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Σιθωνίας, Δ. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2204759225), εφόσον τηρούνται τα μέτρα 
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στην αντίστοιχη ΜΠΕ και εφόσον 
μετά από τον έλεγχο της αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής η οποία συνυπολογίζει το σύνολο των 
γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών καθώς και των απόψεων, αναφορών, αντιρρήσεων ή/και 
προτάσεων από πολίτες ή/και φορείς, διασφαλίζεται η νομιμότητα του έργου.  
 
Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ανεστάκης Ιωάννης. 
  
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
    

      Η Γραμματέας 
 

        Ηρώ Κουκίδου 
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