
 

1 

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

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ  2ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
“Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γραμμής 
Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
150kV, ΑΓΡΑ – ΚΑΒΑΛΑ (τμήμα Υ/Σ Σερρών 
– Υ/Σ Λητής)” με Περιβαλλοντική Ταυτότητα 
Έργου (ΠΕΤ) 2106545011 που ανήκει στην 
υποκατηγορία Α1 της Πρώτης (Α) κατηγορίας 
της 11ης ομάδας – Μεταφορά ενέργειας, 
καυσίμων και χημικών ουσιών) με α/α 10.» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/12-09-2022 
Αριθμ. Απόφασης: 72/ 2022 

   
   Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 8η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 634174 (593) /08-09-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 08-09-2022 σε όλα τα μέλη, και της ορθής 
επανάληψης αυτής στις 09-09-2022 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 2ο 

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

έργου “Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας, 150kV, ΑΓΡΑ 

– ΚΑΒΑΛΑ (τμήμα Υ/Σ Σερρών – Υ/Σ Λητής)” με Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου (ΠΕΤ) 

2106545011 που ανήκει στην υποκατηγορία Α1 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 11ης ομάδας – 
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Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών) με α/α 10» και έδωσε το λόγο στον κ. 

Συμεωνίδη Θεόδωρο υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΚΜ ο οποίος 

έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 194058(580)/31-08-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ. η οποία έχει ως εξής: 
“:2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 
Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
1. Ο N. 1650/86 (160/Α/16-10-86) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος». 
2. Ο Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3.  O Ν. 4014/11 (ΦΕΚ Α΄ 209/21-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων 
και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 
4. Ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού και Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 
5. Η ΚΥΑ οικ.1649/45/14 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-01-2014) «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». 
6. Η ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β΄/13-01-2012). «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)». 
7. Η Υ.Α αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016)  «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.. 
8. Το α.π. 194058(580)/16-03-2022  έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. «Αποστολή ανακοίνωσης για 
δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ.». 
9. Το α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11441/692/ 08-02-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαβίβαση προς δημοσιοποίηση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου: “Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας, 150kV, ΑΓΡΑ – ΚΑΒΑΛΑ 
(τμήμα Υ/Σ Σερρών – Υ/Σ Λητής)». 
10. Το α.π. οικ. 236265(717)/04-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΚΜ «Απόψεις 
των Δ/νσεων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ επί της ΜΠΕ του έργου: “Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς 
(Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας, 150kV, ΑΓΡΑ – ΚΑΒΑΛΑ (τμήμα Υ/Σ Σερρών – Υ/Σ Λητής)». 
11. Το α.π. 243113(1540)/20-04-2022  έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών
 «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας, 150kV, ΑΓΡΑ – ΚΑΒΑΛΑ (τμήμα Υ/Σ 
Σερρών – Υ/Σ Λητής».  
12. Το α.π. 243096(5059)/11-05-2022  έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης«Απόψεις των Δ/νσεων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ επί της ΜΠΕ του έργου: “Αναβάθμιση Υφιστάμενης 
Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας, 150kV, ΑΓΡΑ – ΚΑΒΑΛΑ (τμήμα Υ/Σ Σερρών – Υ/Σ Λητής)». 

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το εξεταζόμενο έργο αφορά την αναβάθμιση της Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς 150kV, από τον Υ/Σ Σερρών – Υ/Σ Λητής, 
από μονού κυκλώματος (Ε) σε διπλού κυκλώματος (2Β) με την αντικατάσταση πυλώνων στις υφιστάμενες θέσεις. 
Η Υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150kV θα αναβαθμιστεί με στόχο την άρση προβλημάτων υπερφορτίσεων και χαμηλών 
τάσεων σε υποσταθμούς της περιοχής όπου έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν σε συνθήκες υψηλών φορτίων σε 
περιπτώσεις διαταραχών, ενώ συναρτάται άμεσα και με την αύξηση της ικανότητας της απομάστευσης της παραγωγής από τις 
ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή 
Ο τίτλος του έργου είναι: «Αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ. 150kV Άγρα – Καβάλα (τμήμα Υ/Σ Σερρών – Υ/Σ Λητής». 
Είδος και μέγεθος του έργου. 
Το υπό μελέτη έργο είναι γραμμικό συνολικού μήκους 64km και οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά την αναβάθμιση 
της υφιστάμενης Γ.Μ. είναι οι εξής: 
• Αναβάθμιση της Γ.Μ. από τον πυλώνα ΑΚ 481Ν έως τον ΑΚ 304Ν, από απλού κυκλώματος ελαφρού τύπου (Ε), σε 
διπλού κυκλώματος βαρέως τύπου (2Β). Το τμήμα αυτό έχει μήκος 64χλμ., στο οποίο θα γίνει αντικατάσταση των υφιστάμενων 
180 πυλώνων (Σειρά 2) με νέους (Σειρά 4), στις ίδιες θέσεις και αντικατάσταση των αγωγών φάσεων και προστασίας. Αγωγοί 
φάσης θα χρησιμοποιηθούν τύπου GROSBEAK ACSR και αγωγός προστασίας OPGW.  
• Προσθήκη ενός (1) νέου πυλώνα (Σειράς 4) σε νέα θέση για τη διασταύρωση με την Γ.Μ. 400kV Θεσσαλονίκη – 
Αμύνταιο (ΘΑ) και με την Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Θεσσαλονίκης – ΚΥΤ Φιλίππων (ΘΕΦΔ). 
• Προσθήκη τριών (3) νέων πυλώνων βαρέως τύπου μονού κυκλώματος (Σειρά 3) στα σημεία όπου η Γ.Μ. προς 
αναβάθμιση διασταυρώνεται με υφιστάμενες Γ.Μ. υψηλής τάσης. Συγκεκριμένα η Γ.Μ. προς αναβάθμιση διασταυρώνεται με την 
Γ.Μ. 150kV ΚΥΤ Λαγκαδά – Υ/Σ Κιλκίς (ΛΑΚ), και τέλος με την Γ.Μ. 150kV Υ/Σ Κιλκίς – Υ/Σ Σερρών (ΚΣ).  
• Μετακίνηση δυο (2) πυλώνων από τις υφιστάμενες θέσεις τους, σε παρακείμενες θέσεις, ώστε τηρηθούν οι απαραίτητες 
αποστάσεις μεταξύ των πυλώνων και τα διάκενα ασφαλείας, έπειτα από την προσθήκη των τεσσάρων (4) νέων.  
Ζώνες πρόσβασης  
Καθώς πρόκειται για υφιστάμενη Γ.Μ., η προσπέλαση στους πυλώνες εξασφαλίζεται κυρίως από τις υφιστάμενες ζώνες 
πρόσβασης, στις οποίες όπου χρειάζεται θα γίνει επιφανειακός καθαρισμός, καθώς και από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, όπου 
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υπάρχει πλησίον των θέσεων των πυλώνων. Συνολικά, θα απαιτηθεί βελτίωση των υπαρχόντων ζωνών πρόσβασης με 
καθαρισμού του εδάφους και χάραξη νέων, συνολικού εμβαδού 38.699 τ.μ. (33.302 τ.μ, οι κύριες οδοί και 5.395 τ.μ. οι 
εναλλακτικές οδοί). 
Περιοχή επέμβασης  
Το συνολικό εμβαδό των εκτάσεων που θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις και αποτελείται από τις ζώνες πρόσβασης και τα 
τετράγωνα των πλατειών κατασκευής των πυλώνων, είναι 106.402 τ.μ.. 
Ζώνη δουλείας  
Για την εξεταζόμενη αναβάθμιση και λειτουργία των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 150kV, όσον αφορά τη ζώνη 
δουλείας, για λόγους συντήρησης και ασφαλούς λειτουργίας των Γ.Μ., αυτή είναι πλάτους 40μ. (20μ. εκατέρωθεν του άξονα της 
όδευσης των γραμμών) και συνολικής επιφάνειας 2.548.410 m2. Η ζώνη δουλείας κηρύχθηκε με το ΦΕΚ 196/Β/1-9-1952 για το 
τμήμα που διέρχεται από το νομό Θεσσαλονίκης, με το ΦΕΚ 210/Β/18-9-1952 για το τμήμα που διέρχεται από το νομό Σερρών 
και συντελέστηκαν με τα παραρτήματα 72/11-7-1952 και 32/11-4-1953 αντίστοιχα. 
Ως τεχνικό έργο, οι ΓΜ συντίθεται από τρία βασικά στοιχεία, τους φορείς ή πυλώνες, τους ηλεκτροφόρους αγωγούς, πρόκειται 
για μονοφασικά ή τριφασικά καλώδια και τους αγωγούς προστασίας. 
Συνοπτικά, η Γ.Μ. θα αποτελείται από: 
• Ηλεκτροφόρους αγωγούς φάσης: Γυμνοί πολύκλωνοι αγωγοί από συνεστραμμένα σύρματα αλουμινίου στις εξωτερικές 
στρώσεις και επιψευδαργυρωμένα χαλύβδινα στο κέντρο, εξωτερικής διάμετρο 25,2 μ.μ. και βάρος 1,3 kg/μ. Ελάχιστη απόσταση 
από έδαφος 8 μ..  
• Αγωγός ηλεκτρικής προστασίας: οπτική ίνα OPGW, με εξωτερική διάμετρο 11 μ.μ.  
• Πυλώνες Σειράς 4: Μέσου ύψους 33μ. και με τετράγωνο απαλλοτρίωσης από 11x11μ. έως 13x13μ., ανάλογα με τον 
τύπο πυλώνα. Τα τετράγωνα απαλλοτρίωσης εμπεριέχονται στα τετράγωνα επέμβασης κατά τη φάση της κατασκευής. Οι 
πυλώνες θα παραμείνουν στο φυσικό περιβάλλον ως μόνιμες κατασκευές.  
• Μονωτήρες: Οι μονωτήρες παρέχουν την απαιτούμενη μόνωση των αγωγών έναντι των μεταλλικών στοιχείων των 
πυλώνων. Οι μονωτήρες αναρτήσεως είναι κατασκευασμένοι από πορσελάνη, γυαλί ή συνθετικά υλικά.  
Θέση – Διοικητική Υπαγωγή του έργου 
Το υφιστάμενο έργο χωροθετείται εντός της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εντός δύο (2) Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.), 
της Π.Ε  Θεσσαλονίκης και της Π.Ε. Σερρών. 
 Εικόνα 1: Γεωγραφική θέση περιοχής έργου 
Συγκεκριμένα η όδευση του έργου διασχίζει δύο Π.Ε, την Π.Ε Σερρών επί των Καλλικρατικών Δήμων Σερρών και Ηράκλειας και 
την Π.Ε Θεσσαλονίκης επί των Καλλικρατικών Δήμων Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου.   
Διαβούλευση -  Απόψεις Φορέων 
Προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία της γνωμοδότησης και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του έργου και της 
διέλευσής του από δύο διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ ζητήθηκαν οι απόψεις – παρατηρήσεις των Δ/νσεων 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των ΠΕ της ΠΚΜ, επί του περιεχομένου της ΜΠΕ, για το τμήμα της το οποίο άπτεται των χωρικών 
αρμοδιοτήτων τους. Συγκεκριμένα: 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Σερρών προτείνει να γίνει δεκτή η ΜΠΕ του έργου, χωρίς κάποια ιδιαίτερη 
επισήμανση ως προς το περιεχόμενο της μελέτης. 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΜΕ Θεσσαλονίκης προτείνει να γίνει δεκτή η ΜΠΕ του έργου με την εξής 
παρατήρηση: 
• Από την εξέταση του περιεχομένου της ΜΠΕ προκύπτει ότι δεν γίνεται κάποια αναφορά στο θέμα της πρόσκρουσης των 
ειδών της ορνιθοπανίδας πάνω στις γραμμές μεταφοράς, ούτε γίνεται αναφορά στο αν υπάρχουν θάνατοι πτηνών λόγω της 
υφιστάμενης γραμμής.  
Για τον λόγο αυτόν προτείνεται να ζητηθεί (από την αδειοδοτούσα αρχή) πριν την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) να εκπονηθεί ειδική τεχνική έκθεση (μελέτη) στην οποία θα εξεταστούν οι επιπτώσεις της 
αναβάθμισης της Γραμμής Μεταφοράς στην ορνιθοπανίδα κατά την λειτουργία αυτής και θα προτείνοντται μέτρα μείωσης του 
κινδύνου πρόσκρουσης των πτηνών στη Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.).  
Στα μέτρα μείωσής του κινδύνου πρόσκρουσης περιλαμβάνονται: 
-σήμανση της Γ.Μ. ώστε να αυξηθεί η ορατότητα της γραμμής 
-διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου ώστε να επηρεασθεί θετικά η χρήση από την ορνιθοπανίδα 
-χρήση καλωδίων χωρίς εξωτερικό προστατευτικό εάν υπάρχει άλλη αντικεραυνική προστασία 
-τροποποίηση της διατομής ή της διάταξης των καλωδίων 
-τροποποίηση της χάραξης εάν υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις σε πληθυσμούς ορνιθοπανίδας 
-υπογείοποίηση της γραμμής εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό 
• Επίσης, λόγω της κλίμακας και της σημασίας του έργου προτείνεται να τεθεί περιβαλλοντικός όρος ώστε να ειδοποιηθεί 
η Υπηρεσία (Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης) με την έναρξη των εργασιών αναβάθμισης του 
συγκεκριμένου έργου.  
Τέλος, κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης που αφορούσε το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε, δεν υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας 
κάποια αντίρρηση ή παρατήρηση επί της μελέτης πέραν των παραπάνω επισημάνσεων.  
Από τη μελέτη του περιεχομένου της ΜΠΕ, τις παραπάνω παρατηρήσεις, αλλά και με δεδομένο ότι το έργο είναι ήδη υφιστάμενο 
από την δεκαετία του 1950, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αντικατάσταση και αναβάθμιση των πυλώνων δεν θα επιφέρει 
σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, στις χρήσεις γης και στο περιβάλλον γενικότερα, ενώ θα βοηθήσει στην άρση των 
προβλημάτων υπερφορτίσεων σε δυσμενείς συνθήκες καθώς και στην αύξηση της ικανότητας της απομάστευσης της 
παραγωγής από της Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ευρύτερη περιοχή  και άρα 
γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου, «Αντικατάσταση Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, 150kV ΑΓΡΑ – ΚΑΒΑΛΑ (τμήμα Υ/σ Σερρών – Υ/Σ Λητής». 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας για τους συγκεκριμένους λόγους που παρατίθενται στο 
σημείο 4  του παρόντος” 
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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 θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Αναβάθμιση Υφιστάμενης 
Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας, 150kV, ΑΓΡΑ – ΚΑΒΑΛΑ (τμήμα Υ/Σ Σερρών – Υ/Σ 
Λητής)” με Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου (ΠΕΤ) 2106545011 που ανήκει στην υποκατηγορία Α1 της 
Πρώτης (Α) κατηγορίας της 11ης ομάδας – Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών) με α/α 
10, σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με  αρ. πρωτ. 194058(580)/31-08-
2022  εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ.  

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος. 
 
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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