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                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/22.06.2022 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 45 
 

   Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 22/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με το 
άρθρο 48 του ν.4940/2022 (ΦΕΚ Α’ 112/14-06-2022), συνήλθε σε τακτική ‘’δια ζώσης’’ 
συνεδρίαση η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 
(ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί 
εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 437269 
(129)/17-06-2022 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
      Παρόντες: 
1. Μπισμπινά Γερακίνα, Πρόεδρος 
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
4. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος 
5. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος 
6. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος 
8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος 
9. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος 
10. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος 
11. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος 
12. Μήττας Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος 
13. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος 
14. Καζαντζίδης Παντελεήμων, αναπληρωματικό μέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.  
 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, η κ. Γούλα Όλγα – 
Χριστίνα, τακτικό μέλος, την οποία αναπλήρωσε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος, ο 
κ. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Δωρής Σωκράτης, 
αναπληρωματικό μέλος, η κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος, την οποία αναπλήρωσε ο κ. 
Καζαντζίδης Παντελεήμων, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικό 
μέλος. Όλα τα απόντα τακτικά μέλη ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους.  
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1ο, 5ο, 2ο - 4ο, 6ο, 7ο.  
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
ΘΕΜΑ 6ο: «Γνωμοδότηση επί δύο Μ.Π.Ε. σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) 
αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η πρώτη Μ.Π.Ε. είναι της εταιρείας 
‘’AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΒΑΤΡΑΛΙ ΙΚΕ’’ στις θέσεις ‘’Βατράλι – Πηγάδια – Νερόμυλος’’ της 
περιοχής Στεφανινών - Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αρέθουσας & Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης, 
της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εγκατεστημένης ισχύος 36 MW και αφορά έξι (6) ανεμογεννήτριες που θα 
τοποθετηθούν σε τρία διαφορετικά γήπεδα, και η δεύτερη Μ.Π.Ε. είναι της εταιρείας 
‘’AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ ΙΚΕ’’ στη θέση ‘’Μαυροράχη’’ της περιοχής Στεφανινών 
της Δ.Ε. Αρέθουσας του Δήμου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εγκατεστημένης ισχύος 42 MW 
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 40 MW, και αφορά επτά (7) ανεμογεννήτριες που θα 
τοποθετηθούν σε δύο διαφορετικά γήπεδα»  
 
Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Γνωμοδότηση επί δύο Μ.Π.Ε. σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) αιολικών 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η πρώτη Μ.Π.Ε. είναι της εταιρείας ‘’AIRENERGY 
ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΒΑΤΡΑΛΙ ΙΚΕ’’ στις θέσεις ‘’Βατράλι – Πηγάδια – Νερόμυλος’’ της περιοχής 
Στεφανινών - Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αρέθουσας & Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης, της Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης, εγκατεστημένης ισχύος 36 MW και αφορά έξι (6) ανεμογεννήτριες που θα 
τοποθετηθούν σε τρία διαφορετικά γήπεδα, και η δεύτερη Μ.Π.Ε. είναι της εταιρείας 
‘’AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ ΙΚΕ’’ στη θέση ‘’Μαυροράχη’’ της περιοχής Στεφανινών 
της Δ.Ε. Αρέθουσας του Δήμου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εγκατεστημένης ισχύος 42 MW 
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 40 MW, και αφορά επτά (7) ανεμογεννήτριες που θα 
τοποθετηθούν σε δύο διαφορετικά γήπεδα» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 
945/15-06-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Ενημέρωσε το 
Σώμα ότι από το Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. ζητήθηκε η αναβολή συζήτησης του 
συγκεκριμένου θέματος λόγω υποβολής νέων στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία και έδωσε τον 
λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Η κ. Π. Πατουλίδου ανέφερε ότι η αναβολή συζήτησης του 
θέματος προτείνεται προκειμένου να εξεταστούν τα νέα αυτά στοιχεία από την αρμόδια υπηρεσία 
της Μ.Ε.Θ. και να συζητηθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση του οργάνου.  
 
Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση αναβολής 
συζήτησης του θέματος που υπέβαλε η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.. Η Μητροπολιτική Επιτροπή 
έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί 
αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθμ. 
3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και 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.», 
 
                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  
 
την αναβολή συζήτησης του θέματος λόγω υποβολής νέων στοιχείων, προκειμένου αυτά να 
εξεταστούν από την αρμόδια υπηρεσία της Μ.Ε.Θ. 
 
 
               Η Πρόεδρος                                                                                     Τα Μέλη                                                     
    της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
           M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                                        
 
 
 
                                                                                                                     (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
        Γερακίνα Μπισμπινά                                                                                  ανωτέρω) 
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