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

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 8ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων  στα πλαίσια της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Σταθμός 
βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιία» 
κωδική ονομασία θέσης «1006462 ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» της εταιρείας με την 
επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», και το 
οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση «Πλησίον οικισμού 
Αρετές», Δ. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2207802527)» 
 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/07-10-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  88  / 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 8ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  στα πλαίσια 

της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό 
έργο οδοποιία» κωδική ονομασία θέσης «1006462 ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» της 
εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», και το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση 
«Πλησίον οικισμού Αρετές», Δ. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 

2207802527)» και έδωσε το λόγο στην κα. Ζωγράφου Αικατερίνη, Περιφερειακή Σύμβουλο της ΠΕ 
Χαλκιδικής η οποία έθεσε υπόψη την μη τεχνική περίληψη του έργου. 
Ο υπό μελέτη Σ.Β. βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως. Κοντινότερος οικισμός είναι ο οικισμός 
Δεστενίκα - Τρεστενίκα, ο οποίος απέχει περίπου 1.080m από τον Σταθμός Βάσης. 
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Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση 1 ιστού ύψους 18,90m (συμπεριλαμβανομένου του 
αλεξικέραυνου), ο οποίος θα έχει αναρτημένες 3 κεραίες (για την παροχή σήματος) και δυνατότητα 
υποδοχής μέχρι 29 μικροκυματικών ζεύξεων (για την σύνδεση με άλλους Σ.Β.). Για την πρόσβαση στο 
Σ.Β. θα απαιτηθεί διάνοιξη οδού συνολικού μήκους 288,83m. Η συνολική ισχύς του εξοπλισμού 
ανέρχεται στα 3kW και περιλαμβάνει την ισχύ εισόδου των κεραιοσυστημάτων και την ισχύ των 
κλιματιστικών μονάδων που είναι τοποθετημένες στις καμπίνες των μηχανημάτων. Από τον Σ.Β. 
συνολικά θα εξυπηρετείται το σύνολο των συνδρομητών του Δήμου Σιθωνίας. Για την λειτουργία του Σ.Β. 
δεν απαιτείται η παρουσία μόνιμου προσωπικού, παρά μόνο για την συντήρησή του. 
Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τις χωματουργικές εργασίες διάνοιξης της οδού πρόσβασης 
και ισοπέδωσης του χώρου ώστε να εδράσει η βάση θεμελίωσης του οικίσκου και του ιστού. Επί της 
θεμελίωσης εγκαθίστανται ο οικίσκος και τα εξωτερικά ερμάρια και εγκαθίσταται και συναρμολογείται ο 
ιστός. Έπειτα γίνονται όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Σ.Β. Η επιλογή του συγκεκριμένου σταθμού στην συγκεκριμένη θέση έχει ως σκοπό την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών της VODAFONE-PANAFON στο Δήμο Σιθωνίας, στην 
τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής την οποία εκ της σύμβασης της 
εταιρίας με τις Ελληνικές αρχές είναι υποχρεωμένη να προσφέρει και παράλληλα στην ελαχιστοποίηση 
της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης της περιοχής συγκριτικά με πιθανή εγκατάσταση του σταθμού σε 
άλλη υποψήφια θέση. 
 

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 κατά πλειοψηφία  

 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  στα πλαίσια της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο 
οδοποιία» κωδική ονομασία θέσης «1006462 ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» της 
εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», και το οποίο θα κατασκευαστεί στη 
θέση «Πλησίον οικισμού Αρετές», Δ. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΠΕΤ: 2207802527), 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.  
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Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος, Αγαθαγγελίδου Ανατολή, Ανεστάκης 
Ιωάννης  και  Αβραμόπουλος Σωτήριος.  

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Γκανούλης Φίλιππος. 

 
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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