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

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 5ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας αιολικού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 
37,2MW καθώς και διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης 
μήκους 3,23km, βελτίωση υφιστάμενων δρόμων 
πρόσβασης μήκους 25,83km και κατασκευή υπόγειας 
γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης μήκους 20,1km από 
την εταιρεία «EDIT ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.» στη θέση «Σκαπάνη 
– Χώματα – Καλύβια» του Τ.Δ. Σιδηροκάστρου του 
Δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/07-10-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  85  / 2022 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 7 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 

πραγματοποιήθηκε η 9η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  696663  (662) /03-10-2022  
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., 
κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 03-10-2022 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 και τα δεκαπέντε (15): 

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

     14. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     15. 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 5ο 

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

κατασκευής και λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2MW 

καθώς και διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης μήκους 3,23km, βελτίωση υφιστάμενων δρόμων 

πρόσβασης μήκους 25,83km και κατασκευή υπόγειας γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης μήκους 

20,1km από την εταιρεία «EDIT ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.» στη θέση «Σκαπάνη – Χώματα – Καλύβια» του 

Τ.Δ. Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών» και έδωσε το λόγο στον κ. Καριπίδη 

Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο της ΠΕ Σερρών ο οποίος έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 

380317(2427)/07-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών η 

οποία έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: ΨΚ9Ι7ΛΛ-ΗΦΤ



 

 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)/ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1. Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α΄) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Π.Δ. 133/23.12.2010 (ΦΕΚ 226/27.12.2010/τ.Α΄) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως 

τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με την αριθ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 4302/30.12.2016/τ.Β΄) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει. 

3. Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 61/13.1.2022 (ΦΕΚ 27/20.1.2022/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας». 

4. Αριθμ. οικ. 72217(1346)/31.1.2022 (ΦΕΚ 458/7.2.2022/τ.Β΄) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με 

θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΄΄ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ΄΄». 

5. Αριθμ. 104057(143)/10.2.2022 (ΦΕΚ 702/16.2.2022/τ.Β΄) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών με θέμα «Παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΄΄ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ΄΄, σε 

Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

6. Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α΄) με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

7. Ν. 3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/25.4.2002/τ.Α΄) με θέμα «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 

Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 

8. Ν. 3468/27.6.2006 (ΦΕΚ 129/27.6.2006/τ.Α΄) με θέμα «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, 

αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

9. Αριθμ. 49828/12.11.2008 (ΦΕΚ 2464/3.12.2008/τ.Β΄) απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής 

Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση ειδικού πλαισίου 

χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». 

10. Ν. 3851/4.6.2010 (ΦΕΚ 85/4.6.2010/τ.Α΄) με θέμα «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής». 

11. Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011/τ.Α΄) με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (ΦΕΚ 1048/4.4.2012/τ.Β΄) με θέμα «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς 

όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 1649/45/14.1.2014 (ΦΕΚ 45/15.1.2014/τ.Β΄) με θέμα «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων 

και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 

του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

14. Ν. 4685/7.5.2020 (ΦΕΚ 92/7.5.2020/τ.Α΄) με θέμα «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 

διατάξεις». 

15. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.2.2022 (ΦΕΚ 841/24.2.2022/τ.Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας με θέμα «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης 

΄΄Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως 

αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει΄΄ (Β΄ 2471)». 

16. Αριθμ. ΒΕΒ-4415/2021/13.10.2021 (ΑΔΑ: 9196ΙΔΞ-ΚΗΩ) βεβαίωση παραγωγού ΡΑΕ με θέμα «Για αιολικό σταθμό 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 37,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 37,2 MW στη θέση 

ΣΚΑΠΑΝΗ-ΧΩΜΑΤΑ-ΚΑΛΥΒΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, του Δήμου ΣΙΝΤΙΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας 

ΣΕΡΡΩΝ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία ΄΄EDIT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΡΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ και δ.τ. ΄΄EDIT ΣΕΡΡΩΝ΄΄. (ΑΔ-09020)» και διάρκεια ισχύος 25 έτη. 

17. Αριθ. πρωτ. 378769(370)/27.5.2022 ανακοίνωση – πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά τον φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος. 

18. Αριθ. πρωτ. 378769(370)/27.5.2022 έγγραφό σας, με το οποίο μας αποστείλατε την (17) σχετική ανακοίνωση – 

πρόσκληση και μας ζητήσατε να προβούμε σε εισήγηση όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος. 
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19. Αποδεικτικό ανάρτησης με ημερομηνία 15.6.2022, με το οποίο αναρτήσαμε στον πίνακα ανακοινώσεων την (17) σχετική 

ανακοίνωση – πρόσκληση. 

20. Αριθ. πρωτ. οικ. 429475(2718)/15.6.2022 έγγραφό μας, με το οποίο σας αποστείλαμε το (19) σχετικό αποδεικτικό 

ανάρτησης. 

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1. Περιγραφή Έργου. 
1.1 Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2MW 

καθώς και διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης μήκους 3,23km, βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης μήκους 
25,83km και κατασκευή υπόγειας γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης μήκους 20,1km από την εταιρεία «EDIT ΣΕΡΡΩΝ 
Ι.Κ.Ε.» στη θέση «Σκαπάνη – Χώματα – Καλύβια» του Τ.Δ. Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών. 

1.2 Ο σταθμός θα αποτελείται από 6 ανεμογεννήτριες που θα εγκατασταθούν σε 4 γειτονικά μη εφαπτόμενα πολύγωνα. 
Πιο συγκεκριμένα στο πολύγωνο Ε1 (εμβαδού 385.123,20m2) θα εγκατασταθεί η ανεμογεννήτρια Α/Γ-Α σε θέση με 
συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87 Ε=456453,00 & Ν=4564959,50 (υψόμετρο 908m), στο πολύγωνο Ε2 (εμβαδού 
795.650,14m2) θα εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες Α/Γ-Β (Ε=455745,51 & Ν=4564656,64, υψόμετρο 833m) και 
Α/Γ-Γ (Ε=455180,83 & Ν=4564447,22, υψόμετρο 730m), στο πολύγωνο E3 (εμβαδού 393.665,50m2) θα εγκατασταθεί 
η ανεμογεννήτρια Α/Γ-Δ (Ε=456335,07 & Ν=4564154,39, υψόμετρο 866m) και στο πολύγωνο E4 (εμβαδού 
642.838,93m2) θα εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες Α/Γ-Ε (Ε=455571,08 & Ν=4563380,67, υψόμετρο 750m) και 
Α/Γ-ΣΤ (Ε=455124,99 & Ν=4563347,93, υψόμετρο 704m). 

1.3 Τα 4 πολύγωνα του σταθμού βρίσκονται σε ορεινή δασική περιοχή με αραιή βλάστηση πλατύφυλλων. Οι 6 
ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν σε σχετικά ομαλές κορυφογραμμές – λοφογραμμές της περιοχής. Η περιοχή 
βρίσκεται σε απόσταση 5,4km ανατολικά του οικισμού Κάτω Αμπέλια και 5,9km ανατολικά του οικισμού 
Σιδηροκάστρου. 

1.4 Το έργο θα περιλαμβάνει: 

 6 ανεμογεννήτριες ισχύος 6,2MW έκαστη τύπου «Vensys 155/6.2 TS102.5» με ύψος πυλώνα 102,5m, διάμετρο 
πτερωτής 155m και συνολικό ύψος 180m. Οι ανεμογεννήτριες θα αποτελούνται από: 
α) σωληνοειδή χαλύβδινο πυλώνα στην βάση του οποίου θα εγκατασταθεί τμήμα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
β) την άτρακτο που περιέχει το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, την ηλεκτρογεννήτρια, 2 μετασχηματιστές ισχύος 

3.450kVA έκαστος κ.α. 
γ) τον δρομέα (ρότορα) με 3 πτερύγια μεταβλητού βήματος από πλαστικό ενισχυμένο με ίνες (GRP/CFRP) που 

συνδέονται στην ηλεκτρογεννήτρια 

 Υπόγειο εσωτερικό δίκτυο διασύνδεσης των ανεμογεννητριών με το κτίριο ελέγχου μήκους 14,5km που θα 
αποτελείται από καλώδια αλουμινίου με διατομή από 150 έως 800mm2 και μόνωση από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 
(AL/XLPE) 

 Κτίριο ελέγχου, εμβαδού 120m2, από οπλισμένο σκυρόδεμα, που θα περιλαμβάνει:  
α) αίθουσα ελέγχου (control room) με τον εξοπλισμό παρακολούθησης, τηλεπικοινωνίας και τηλεχειρισμού του 

σταθμού 
β) αίθουσα μέσης τάσης που θα στεγάζει τους πίνακες μέσης τάσης, μετασχηματιστή 0,4/20kV ισχύος 50kVA, τον 

γενικό πίνακα χαμηλής τάσης κ.α. 
γ) χώρο αποθήκευσης 
δ) χώρους υγιεινής 

 Νέα υπόγεια γραμμή μεταφοράς μέσης τάσης (20kV) μήκους 20,1km, αποτελούμενη από 3 καλώδια αλουμινίου 
διατομής 800mm2 με μόνωση από XLPE που θα συνδέει το κτίριο ελέγχου του σταθμού με τον υφιστάμενο 
υποσταθμό ανύψωσης τάσης (20/150KV) του ΔΕΔΔΗΕ (Υ/Σ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ). Η γραμμή μέσης τάσης θα 
τοποθετηθεί κατά μήκος υφιστάμενων και νέων δρόμων. Έτσι ο σταθμός θα συνδεθεί με την γραμμή μεταφοράς 
150kV απλού κυκλώματος «ΣΕΡΡΕΣ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ». 

 Διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 και Δ5) μήκους 3,23km και βελτίωση υφιστάμενων δρόμων 
πρόσβασης (B1, Β2 και Β3) μήκους 25,83km. Τα χαρακτηριστικά των νέων δρόμων αλλά και των υφιστάμενων 
που θα βελτιωθούν θα είναι: πλάτος 4-6m (κατά θέσεις έως 9m), μέγιστη κατά μήκος κλίση έως 12-14%, ελάχιστη 
ακτίνα καμπυλότητας 25m, κλίση επιχωμάτων 3:2 και κλίσεις ορυγμάτων έως 1:5. Ακόμα θα διαστρωθεί θραυστό 
υλικό πάχους 0,10m και θα διανοιχτούν τάφροι τριγωνικής διατομής με πλάτος 1,2m και βάθος 0,4m για την 
απορροή των ομβρίων υδάτων. 

1.5 Οι κατασκευαστικές εργασίες θα περιλαμβάνουν: 

 Διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης μήκους 3,23km. 

 Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης μήκους 25,83km. 

 Διαμόρφωση 6 ορθογώνιων πλατειών, διαστάσεων 37x74m και εμβαδού 2.738m2 έκαστη, όπου θα ανεγερθούν οι 
ανεμογεννήτριες. 

 Κατασκευή 6 βάσεων θεμελίωσης των ανεμογεννητριών, οι οποίες θα είναι κυκλικής διατομής με διάμετρο 20,7m 
και βάθος 2,5-3m από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

 Μεταφορά και ανέγερση ανεμογεννητριών. 

 Εκσκαφή καναλιών καλωδίων κατά μήκος των δρόμων πρόσβασης και τοποθέτηση καλωδίων. 

 Κατασκευή του κτιρίου ελέγχου. 
1.6 Κατά την κατασκευή του έργου θα χρησιμοποιηθούν: γκρέιντερ, 4 εκσκαφείς, προωθητής, φορτωτής, 5-6 

ανατρεπόμενα φορτηγά, υδροφόρα για την μεταφορά νερού, υδραυλικός γερανός 500-600tn, βοηθητικός γερανός 5tn, 
αντλία νερού, αεροσυμπιεστής, κινητός σπαστήρας αδρανών οδοστρωσίας, αναμείκτης σκυροδέματος, πρέσα 
σκυροδέματος, κινητό παρασκευαστήριο σκυροδέματος, γεννήτρια πετρελαίου κ.α.. Ακόμα θα τοποθετηθούν 2-3 
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προκατασκευασμένοι οικίσκοι (ISOBOX) για τις ανάγκες των εργαζομένων (γραφεία, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, 
αποθήκη). 

1.7 Το έργο υπολογίζεται να κατασκευαστεί σε 11 μήνες και κατά την κατασκευή του θα εργάζονται έως 20 άτομα. 
1.8 Κατά την λειτουργία του σταθμού η κινητική ενέργεια του ανέμου θα μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια περιστροφής 

στον ρότορα (πτερύγια) των ανεμογεννητριών ο οποίος θα κινεί την ηλεκτρογεννήτρια παράγοντας εναλλασσόμενο 
ρεύμα χαμηλής τάσης. Το ρεύμα θα ανορθώνεται σε συνεχές και θα μετατρέπεται πάλι σε εναλλασσόμενο με 
συγκεκριμένο πλάτος και συχνότητα. Έπειτα το ρεύμα αφού διοχετευτεί σε 2 μετασχηματιστές (690V/20kV) θα 
μεταφέρεται στο κτίριο ελέγχου και από εκεί στον υποσταθμό μέσης /υψηλής τάσης. 

1.9 Τα υποσυστήματα των ανεμογεννητριών καθώς και όλα τα συστήματα ελέγχου και μεταφοράς ισχύος του σταθμού θα 
συντηρούνται προληπτικά ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. 

1.10 Μετά το πέρας του κύκλου ζωής του σταθμού και εφόσον δεν ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας θα γίνει καθαίρεση των 
μόνιμων κατασκευών καθώς και απομάκρυνση του εξοπλισμού και των υλικών. Η διάρκεια των εργασιών αυτών θα 
ανέλθει σε 4 μήνες. 

1.11 Ο δρόμος πρόσβασης έχει αφετηρία την εθνική οδό Σερρών – Προμαχώνα στο ύψος του οικισμού Κάτω Αμπελιών και 
περιλαμβάνει ασφαλτοστρωμένους δρόμους και χωματόδρομους. 

2. Κατάταξη Έργου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.1 Περιβαλλοντική κατάταξη (σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/ 1069/21.2.2022 απόφαση):  

10η Ομάδα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας», α/α 1.α 
«Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια στην ξηρά», Υποκατηγορία Α2 «6,5< Ρ (=37,2MW)≤ 45 MW και L < 20 
km». 

2.2 Βαθμός όχλησης (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): 
«Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας», α/α 303 «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ: ε. Σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής από ανεμογεννήτριες», Μέση «(= 37,2 MW) > 700 kW».  

3. Προστατευόμενες Περιοχές. 
Το έργο δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής. 

4.  Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργου. 
4.1 Αέρια Απόβλητα. 

 Εκπομπή αέριων ρύπων (καυσαερίων) από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου. 

 Εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) από τις εργασίες κατά την κατασκευή του έργου. 

 Εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) από την κίνηση των μηχανημάτων και των οχημάτων κατά την 
κατασκευή του έργου. 

4.2 Υγρά Απόβλητα. 

 Λύματα εργαζομένων. 
4.3 Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα. 

 Περίσσεια υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου. 

 Άχρηστα υλικά κατασκευής, υπολείμματα σκυροδέματος, συσκευασίες υλικών καθώς και απορρίμματα 
εργαζομένων κατά την κατασκευή του έργου. 

 Αναλώσιμα και ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων κατά την κατασκευή του έργου 

 Αναλώσιμα και ανταλλακτικά από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του αιολικού σταθμού. 
4.4 Επικίνδυνα Απόβλητα. 

 Λιπαντικά έλαια, καύσιμα, υδραυλικά υγρά κ.α. από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου. 

 Ελαστικά από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου. 

 Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του αιολικού σταθμού. 

 Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ) από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του αιολικού σταθμού. 

 Λιπαντικά έλαια, υδραυλικά υγρά κ.α. από τον μηχανολογικό εξοπλισμό των ανεμογεννητριών κατά την συντήρηση 
του αιολικού σταθμού. 

4.5 Θόρυβος – Δονήσεις. 

 Από τις εργασίες κατά την κατασκευή του έργου. 

 Από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου. 

 Από τις ανεμογεννήτριες κατά την λειτουργία τους. 

 Από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κατά την λειτουργία του αιολικού σταθμού. 
4.6 Ακτινοβολία. 

 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τους μετασχηματιστές του αιολικού σταθμού. 
4.7 Εδαφικό Ανάγλυφο. 

 Αλλαγή του εδαφικού ανάγλυφου με την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών σε πυλώνες. 

 Αλλαγή του εδαφικού ανάγλυφου από την διάνοιξη των νέων δρόμων πρόσβασης και την βελτίωση των 
υφιστάμενων δρόμων. 

4.8 Ανάγκες Υδροδότησης. 

 Για τη διαβροχή των χώρων εργασιών, των σωρών υλικών και των δρόμων κίνησης μηχανημάτων και οχημάτων 
κατά την κατασκευή του έργου για την καταστολή της σκόνης. 

 Για τις ανάγκες των υδρόψυκτων μηχανημάτων και οχημάτων κατά την κατασκευή του έργου. 

 Για τις ανάγκες των εργαζομένων κατά την κατασκευή του έργου.  
4.9 Χρήση Ενέργειας. 

 Ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο): για την λειτουργία των μηχανημάτων και την κίνηση των οχημάτων κατά την 
κατασκευή του έργου. 

 Ηλεκτρική ενέργεια: για την λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του αιολικού σταθμού. 

 Αιολική ενέργεια: για την λειτουργία των ανεμογεννητριών του σταθμού. 
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Επομένως συμφωνούμε για την έγκριση της μελέτης με τους εξής όρους: 
1. Τα περίσσεια υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου να διαχειριστούν σύμφωνα με την 

νομοθεσία. 
2. Η κατασκευή του έργου να μην μεταβάλει την κατεύθυνση ροής των επιφανειακών υδάτων και να εξασφαλιστεί η ομαλή 

απορροή τους. 
3. Η κατασκευή του έργου να μην επηρεάσει την παροχετευτικότητα των ρεμάτων της περιοχής. 
4. Σε περίπτωση φθοράς του δρόμου πρόσβασης στον αιολικό σταθμό, αυτή να αποκατασταθεί άμεσα. 
5. Μετά την παύση λειτουργίας του αιολικού σταθμού να απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και να 

αποκατασταθεί ο χώρος επέμβασης. 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προϋποθέσεις που αναφέρονται στο  
σημείο 4 της παρούσης” 
 

Στη συνέχεια ο κ. Καριπίδης τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος και ενημέρωσε ότι υπάρχει 
αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Σιντικής, και του Τοπικού Συμβουλίου Σιδηροκάστρου επί της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Επίσης 
δεν έχει κατατεθεί ειδική οικολογική αξιολόγηση επί του θέματος, η οποία είναι απαραίτητη σε μεγάλα 
έργα που γειτνιάζουν με προστατευόμενες περιοχές.  
 

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, 

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 αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας 
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2MW καθώς και διάνοιξη νέων δρόμων 
πρόσβασης μήκους 3,23km, βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης μήκους 25,83km και 
κατασκευή υπόγειας γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης μήκους 20,1km από την εταιρεία «EDIT ΣΕΡΡΩΝ 
Ι.Κ.Ε.» στη θέση «Σκαπάνη – Χώματα – Καλύβια» του Τ.Δ. Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής της Π.Ε. 
Σερρών.  
 
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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