
http://www.pkm.gov.gr 1 

                      
 

 

Δ10 
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 5ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά την τροποποίηση λόγω αναβάθμισης -επέκτασης καθώς και τη 

λειτουργία του Κομβικού Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία ‘’ΣΙΝΔΟΣ 

1000194’’, που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία ‘’VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’ και είναι 

κατασκευασμένος στο έδαφος εντός της ΒΙ.ΠΕ. στο αγρόκτημα Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου, 

της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. που αφορά την τροποποίηση λόγω αναβάθμισης-επέκτασης καθώς και τη λειτουργία του 

Κομβικού Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία ‘’ΣΙΝΔΟΣ 1000194’’, που 

ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία ‘’VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’ και είναι 

κατασκευασμένος στο έδαφος εντός της ΒΙ.ΠΕ. στο αγρόκτημα Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου, 

της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. 

πρωτ. 1576/26-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε 

τον λόγο στον κ. Π. Κυριακίδη, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Κυριακίδης 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 367763 (7636)/05-07-2022 εισήγηση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε 

ότι πρόκειται για τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενου κομβικού σταθμού, εξήγησε τις τροποποιήσεις 

που προβλέπεται να γίνουν και παρουσίασε τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία 

γνωμοδοτεί θετικά επί της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από την κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. 

Κυριακίδης. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 

 

Ταχ. Δ/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ημερομηνία: 01 Νοεμβρίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 682432 (195) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 75/20-10-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 13/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1576/26-09-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2205772920 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού 

 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. 

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα 

ψηφίσουν θετικά, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η υπηρεσία στην εισήγησή της. 

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, κατέθεσε και γραπτώς 

την τοποθέτησή του ως εξής: «Δεν κρίνουμε αποκλειστικά και μόνο την αρτιότητα της μελέτης και από 

αυτή τη σκοπιά το έργο των μελετητών και των ελεγκτών εργαζομένων της Περιφέρειας. Έτσι κι αλλιώς 

όλοι είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η περιβαλλοντική νομοθεσία 

καθορίζεται κατά βάση από το αν εξυπηρετεί ή όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους, αν είναι ευνοϊκή για 

υποψήφιους «επενδυτές». 

Το ζήτημα που μας προβληματίζει είναι το ίδιο το πλαίσιο αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, 

ο έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων που προτείνονται στην ΜΠΕ, αλλά και η υλοποίηση των όρων που 

θέτουν οι υπηρεσίες που γνωμοδότησαν. Τα παραπάνω βεβαίως δεν αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη 

εγκατάσταση. Τοποθετούμαστε με λευκό».  

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος και ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν 

θετικά, ομοίως και τα λοιπά μέλη του Σώματος.  

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

                ----------------------      ----------------------     ---------------------- 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 367763 (7636)/05-07-2022  

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

1576/26-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., 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», 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.», το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (λήψη 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού Covid-19 / ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) σύμφωνα με το οποίο η συνεδρίαση έλαβε χώρα ‘’με 

τηλεδιάσκεψη’’, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), γνωμοδοτεί επί του 

φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                              Γνωμοδοτεί ομόφωνα  
                                                 (Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με λευκό) 

  
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. που αφορά την τροποποίηση λόγω αναβάθμισης -επέκτασης καθώς και τη λειτουργία 

http://www.epresence.gov.gr/
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του Κομβικού Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία ‘’ΣΙΝΔΟΣ 1000194’’, που 

ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία ‘’VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’ και είναι κατασκευασμένος 

στο έδαφος εντός της ΒΙ.ΠΕ. στο αγρόκτημα Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Μ.Ε. 

Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εισήγησης που 

ακολουθεί. 

 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 

Για τον υφιστάμενο Κομβικό σταθμό βάσης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8709/18/19-10-2018 Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) από το Τμήμα Περιβαλλοντικού &  Χωρικού Σχεδιασμού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, μετά από την υπ’ αριθμ.143/12-09-2018 Απόφαση (θετική 

γνωμοδότηση) της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, η με αρ. Πρωτ.8071/13/10-12-2013 Έγκρισης 

Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του 

Δήμου Κορδελιού Ευόσμου καθώς και η με αρ. Πρωτ. 31346/Φ610/30-01-2019 Απόφαση-Τροποποίηση 

Άδειας κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων. Ο σταθμός βάσης 

του θέματος έχει κατασκευαστεί.   

Το έργο αφορά υφιστάμενο κομβικό σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ 

Α.Ε.Ε.Τ. Α.Ε.» με την από κοινού χρήση με την εταιρία “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕς ΑΕΒΕ”, που 

είναι εγκατεστημένος σε γηπεδικό χώρο στο αγρόκτημα Νεοχωρούδας, στην “ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης” του 

Δήμου Ωραιοκάστρου  σε απόσταση 1700 μέτρων από την Σίνδο που είναι ο κοντινότερος οικισμός και   

αποτελείται από τα κάτωθι: 

-Ένα (1) μεταλλικό ιστό στήριξης των κεραιοδιατάξεων 52,70 μέτρων (συμπεριλαμβανομένων του 

αλεξικέραυνου και των φώτων ασφαλείας). 

- Δύο (2) μεταλλικούς οικίσκους τύπου container και ένα μεταλλικό ερμάριο στέγασης των μηχανημάτων. 

- Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: δώδεκα (12) κεραίες της Cosmote και τέσσερεις (4) κεραίες LMDS. Έως 

εξήντα (60) Μικροκυματικές ζεύξεις (κάτοπτρα). 

- Ένα (1) ειδικό ερμάριο (Pillar) όπου στεγάζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού. 

- Μία (1) περίφραξη περιμετρικά του οικοπέδου εγκατάστασης του Σ.Β.Κ.Τ. 

Οι τροποποιήσεις που προβλέπεται να γίνουν με την νέα Ε.Π.Ο. σύμφωνα με την ΜΠΕ σε σχέση με την 

προηγούμενη Ε.Π.Ο. είναι οι παρακάτω: αναβάθμιση με αλλαγή των κεραιών κινητής τηλεφωνίας με νέες, 

νέας τεχνολογίας (συνολικός αριθμός 12 από 10 που ήταν στην προηγούμενη Ε.Π.Ο.). 

Σύμφωνα με την ΜΠΕ και τη Μελέτη Ραδιοεκπομπών κεραιών, από την εκτίμηση και αξιολόγηση του Η/Μ 

πεδίου στην περιοχή μελέτης του Σ.Β., φαίνεται ότι η ένταση ακτινοβολίας του σταθμού είναι χαμηλότερη από 

το 60% των επιπέδων αναφοράς σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 καθώς και του άρθρου 35 του Ν.4635/2019, σε 

οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση του κοινού. Το ενδεχόμενο αναρρίχησης στον ιστό-πυλώνα έχει 

αποκλεισθεί, αφού ο χώρος του σταθμού περιφράσσεται για λόγους γενικότερης ασφάλειας και μόνο 

ειδικευμένο προσωπικό έχει πρόσβαση σ’ αυτόν. Παρόλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση για την 

αποτροπή πρόσβασης του κοινού στο χώρο του σταθμού. 

Από τη Μελέτη Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που διεξήχθη  - και επισυνάπτεται- φαίνεται ότι τα 

επίπεδα ακτινοβολίας πεδίων ραδιοσυχνοτήτων από όλες τις πηγές εντός ακτίνας 1000μ από τη θέση 

εγκατάστασης του σταθμού βάσης του θέματος είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας. Σημειώνεται ότι 

λαμβάνονται υπόψη τα αυστηρότερα όρια της Ελληνικής Νομοθεσίας που αφορούν σε ευαίσθητες χρήσεις γης 

(νοσοκομεία, σχολεία, χώροι συνάθροισης κοινού), δηλαδή το 60% των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με την Μελέτη δεν υπάρχουν τέτοια κτίρια-χώροι σε ακτίνα  1000 μέτρων.  Η συγκεκριμένη μελέτη 

πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή (Ε.Ε.Α.Ε.). 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΙΝ 

Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια υπηρεσία μέσα στην 

οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. Η υπηρεσία δεν έχει  αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που της 

απεστάλη. 

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στην προηγούμενη ΑΕΠΟ υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι για εφεδρική γεννήτρια (Η/Ζ) παραγωγής 

ηλεκτρικού ρεύματος, για την περίπτωση διακοπής του ρεύματος του δικτύου, στην οποία γίνεται αναφορά 

στην εξεταζόμενη Μ.Π.Ε.. Για την νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 

(Η/Ζ) να υποβληθεί στη Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης (Τμήμα Χορήγησης Αδειών 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων) Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας 
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εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που έχει τη μορφή που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της ΥΑ 

ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/44608/534/2020 (ΦΕΚ 1976 Β΄). 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1) Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τεχνικού εξοπλισμού, οι 

οποίες λήφθηκαν υπ’ όψιν για τη σύνταξη των Μελετών Ραδιοεκπομπών και Η/Μαγνητικού Πεδίου. Σε 

περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του εξοπλισμού θα πρέπει οι Μελέτες να επικαιροποιούνται και να 

ικανοποιούν τα εκάστοτε όρια της κείμενης νομοθεσίας, για την ασφαλή έκθεση του πληθυσμού. 

2) Θα πρέπει να υπάρξει Θετική γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας επί της νέας 

Μελέτης Ραδιοεκπομπών Κεραιών του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας του θέματος (ΕΕΑΕ). 

3) Ο εδαφικός χώρος στον οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση να είναι περιφραγμένος και να υπάρχει διαρκώς 

αναρτημένη κοντά στη βάση των ιστών ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η 

επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής κεραίας. 

4) Να υπάρξει αποκλεισμός της δυνατότητας αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης των 

κεραιοδιατάξεών της, όπως και  τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων και όποιους επιπλέον περιορισμούς 

επιβάλει η ΕΕΑΕ. 

5) Να γίνει λήψη  όλων των απαραίτητων μέτρων πυρασφάλειας-πυροπροστασίας, (αντικεραυνική προστασία) 

για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε  παρακείμενες περιοχές (αποψίλωση περιβάλλοντος 

χώρου) καθώς και να τοποθετηθεί κατάλληλο σύστημα πυρόσβεσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Να μην υπάρχουν στον χώρο άχρηστα  ή εύφλεκτα αντικείμενα. 

6) Να υπάρξει  Θετική γνωμοδότηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), καθώς και την 

τήρηση των μέτρων περί ημερήσιας και νυκτερινής σήμανσης του σταθμού βάσης, που τυχόν επιβάλλονται 

από την ανωτέρω Υπηρεσία. 

7) Ο απόβλητος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός να διαχειρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 

13588/725/06 (ΦΕΚ383/Β/28-03-2006)  ή της Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/14 (ΦΕΚ1184/Β/9-5-2014), 

όπως εκάστοτε ισχύουν, κατά περίπτωση αν ανήκουν στα επικίνδυνα  ή μη απόβλητα.. 

8) Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας, ο κύριος του έργου να προβεί στην 

αποκατάσταση του χώρου της εγκατάστασης. Ο μηχανολογικός εξοπλισµός και τυχόν αποθηκευμένα καύσιμα 

και άλλα υλικά, να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούµενα και σε κάθε περίπτωση 

διατιθέµενα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

9) Η δεξαμενή καυσίμου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους είτε είναι ενσωματωμένη σε αυτό, είτε όχι, θα 

πρέπει να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε, σε περίπτωση ατυχήματος διαρροής καυσίμου ή ορυκτελαίων του 

κινητήρα, να είναι αδύνατη η διαρροή αυτών στο έδαφος. 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Συνεπώς, η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για την αναβάθμιση και συνέχιση της λειτουργίας του έργου με 

τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. 

 

Η παρούσα γνωμοδότηση δεν εξετάζει τυχόν θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης στην οποία 

βρίσκεται η δραστηριότητα του θέματος, για τα οποία θα επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 

Η θετική γνωμοδότηση της υπηρεσίας δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε βεβαίωση αποτελεσματικής λειτουργίας 

της εγκατάστασης και οποιασδήποτε έγκρισης πέραν της περιβαλλοντικής γνωμοδότησης. Επίσης, λόγω του 

είδους της εγκατάστασης να ληφθούν μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της. 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

 

Χ 
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ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Ασλανίδης Δημήτριος 

3. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

4. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

5. Κίκης Αθανάσιος 

6. Κούης Κωνσταντίνος 

7. Τζόλλας Νικόλαος 

8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος  

11. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

12. Γκανούλης Φίλιππος 

13. Χρυσομάλλης Νικόλαος 
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