
    

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      
                      ΘΕΜΑ 6o 

«Γνωμοδότηση  επί  της  μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
κατασκευής  και  λειτουργίας
φωτοβολταϊκού  σταθμού
παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας
ισχύος  14,90MW  σε  έκταση,
εμβαδού  555.400,17m2,  γραμμής
μεταφοράς  μέσης  τάσης  μήκους
7,65km και  δυο  δρόμων
πρόσβασης  συνολικού  μήκους
0,55km από την εταιρεία «NOTIAS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  S.A.»  στη  θέση
«Λάκκος» του Τ.Δ. Νέας Ζίχνης του
Δήμου  Νέας  Ζίχνης  της  Π.Ε.
Σερρών»

Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/02-03-2022
Αριθμ. Απόφασης    18/2022

    Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 2 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. συνήλθαν σε
τακτική συνεδρίαση,  υβριδικά  - ηλεκτρονικά και δια ζώσης - τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ.  144676 (105)/24-02-
2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους,  η οποία
επιδόθηκε  νόμιμα  την  24  Φεβρουαρίου  2022  αντίστοιχα,  στον  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας,  σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους
Συμβούλους, σύμφωνα  με τις προβλέψεις των διατάξεων  α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του
Ν.  3852/2010,  όπως  ισχύει,   β)  της  παρ.  1  του  άρθρου  10  της  Πράξης  Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-
2020) και γ)  της υπ. αρ. 642/24-9-2021 εγκυκλίου (Α.Δ.Α.: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε)  της Γενικής
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εβδομήντα  ένα (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:    
                                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
            ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
14. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
15. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
16. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
18. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

1. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)
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(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
19. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής) 
21. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
22. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
23. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
24. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
25. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
27. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
28. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
30. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
31. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
32. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
33. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
34. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
36. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
38. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
39. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας) 
40. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
41. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ
42. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
43. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
44. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
45. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
46. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
47. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
48. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
49. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
50. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
51. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
52. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
53. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
54. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
55. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
56. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
57. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
58. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
59. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
60. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
61. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
62. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
63. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
64. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
65. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
66. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επίσης  συμμετείχε  στη  συνεδρίαση ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Γνωμοδότηση επί της
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκού
σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  ισχύος  14,90MW  σε  έκταση,  εμβαδού
555.400,17m2,  γραμμής  μεταφοράς  μέσης  τάσης  μήκους  7,65km και  δυο  δρόμων
πρόσβασης συνολικού μήκους 0,55km από την εταιρεία  «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
S.A.»  στη  θέση  «Λάκκος»  του  Τ.Δ.  Νέας  Ζίχνης  του  Δήμου  Νέας  Ζίχνης  της  Π.Ε.
Σερρών» και  έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
την  υπ’  αρ.  πρωτ.  697184(5904)/21-01-2022  εισήγηση  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  και
Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών, 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. 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 Κε-
ντρικής  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 Ορ-
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει.

3. Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/3.9.2019 (ΦΕΚ 708/9.9.2019/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρ-
χη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύ-
νης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Αριθμ. οικ. 570607(7712)/12.9.2019 (ΦΕΚ 3475/16.9.2019/τ.Β΄) απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας  καθώς και  παροχή εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων
πράξεων ΄΄ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ΄΄».

5. Αριθμ. οικ. 602161(8148)/25.9.2019 (ΦΕΚ 3745/10.10.2019/τ.Β΄) απόφαση του Περιφερειάρ-
χη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων ΄΄ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ΄΄», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α΄) με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλο-
ντος», 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 υδα-
τορέματα 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 Ανανεώσι-
μων 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 ισο-
ζυγίου 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 πολεοδομι-
κά διατάγματα».

13. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 1649/45/14.1.2014 (ΦΕΚ 45/15.1.2014/τ.Β΄) με θέμα «Εξειδίκευση των διαδι-
κασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμε-
νου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δρα-
στηριοτήτων 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 λεπτο-
μέρειας».
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14. Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/10.8.2016/τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έρ-
γων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρα-
φος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
όπως τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με την Υ.Α.  αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29.7.2020
(ΦΕΚ 3291/6.8.2020/τ.Β΄)  με  θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.  ΔΙΠΑ/οικ.  37674/27-7-2016
(Β΄2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΄΄Κα-
τάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες,
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/2011 (Α΄209)΄΄, ως προς την κατάταξη ορι-
σμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας» και ισχύει.

15. Ν. 4685/7.5.2020 (ΦΕΚ 92/7.5.2020/τ.Α΄) με θέμα «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθε-
σίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

16. Αριθμ. 303/2020/18.2.2020 (ΑΔΑ: 66ΩΡΙΔΞ-Ν55) απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
με θέμα «Χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύ-
ος 14,90 MW στη θέση ΄΄Λάκκος΄΄, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης, του Δήμου Νέας Ζί-
χνης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄NOTIAS ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄  και  με δ.τ.  ΄΄NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
S.A.΄΄», με την οποία χορηγήθηκε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτοβολ-
ταϊκό σταθμό του θέματος με διάρκεια ισχύος 25 έτη.

17. Αριθ. πρωτ. 694014(821)/1.11.2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο μας διαβίβασε την σχετική ανακοίνωση – πρόσκλησή του
και μας ζήτησε να προβούμε σε σχετική εισήγηση όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότη-
ση του έργου του θέματος.

18. Αποδεικτικό ανάρτησης με ημερομηνία 26.11.2021, με το οποίο αναρτήσαμε στον πίνακα ανα-
κοινώσεων την ανακοίνωση – πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδο-
νίας που μας διαβιβάστηκε με το (17) σχετικό έγγραφο.

19. Αριθ. πρωτ. οικ. 765315(6378)/26.11.2021 έγγραφό μας, με το οποίο αποστείλαμε το (18) σχε-
τικό αποδεικτικό ανάρτησης στο Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

20. Αριθμ. 10/2021/26.11.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΓ7ΩΚΘ-ΘΥΧ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Νέας Ζίχνης.

21. Αριθμ. 87/2021/30.11.2021 (ΑΔΑ: Ω300ΩΚΘ-Η1Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας
Ζίχνης.

3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του
παρόντος),  η γνωμοδότησή μας επί  του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου του θέματος έχει ως εξής:

1. Περιγραφή Έργου.  
1.1 Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρι-

κής  ενέργειας  ισχύος  14,90MW σε  έκταση,  εμβαδού  555.400,17m2,  γραμμής  μεταφοράς
μέσης τάσης μήκους 7,65km και δυο δρόμων πρόσβασης συνολικού μήκους 0,55km από την
εταιρεία «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  S.A.» στη θέση «Λάκκος» του Τ.Δ. Νέας Ζίχνης του
Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών.

1.2 Ο σταθμός θα εγκατασταθεί περίπου 3km Βορειοανατολικά του οικισμού της Νέας Ζίχνης,
περίπου 2,7km Νοτιοανατολικά του οικισμού της Αναστασιάς και περίπου 1,2km Δυτικά του
οικισμού του Σφελινού. Στην περιοχή ασκούνται κυρίως αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστη-
ριότητες.

1.3 Σύμφωνα με την αριθμ. 303/2020/18.2.2020 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ο
χώρος εγκατάστασης του σταθμού είναι μια έκταση, εμβαδού 555.400,17m2, στο Τ.Δ. Νέας
Ζίχνης, όμως, σύμφωνα με την μελέτη, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα τοποθετηθούν σε πέντε
περιοχές, συνολικού εμβαδού 233.475,98m2, εντός της παραπάνω έκτασης. Οι περιοχές το-
ποθέτησης των φωτοβολταϊκών πλαισίων έχουν μικρές κλίσεις και ήπιο ανάγλυφο.

1.4 Θα διανοιχτούν δυο δρόμοι πρόσβασης πλάτους 6m και συνολικού μήκους 0,55km που θα
συνδέουν τους  υφιστάμενους  δρόμους  με  τις  περιοχές τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών
πλαισίων.

1.5 Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα περιλαμβάνει:
 Περίφραξη,  συνολικού  μήκους  5.180m,  των  πέντε  περιοχών  τοποθέτησης  των
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φωτοβολταϊκών πλαισίων με συρματόπλεγμα ύψους 2m.
 27.850 φωτοβολταϊκά πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου τύπου «JKM535M-7TL4-

V» της εταιρείας «Jinko Solar» με ισχύ 535Wp έκαστο. Κάθε πλαίσιο θα έχει διαστάσεις
2.230x1.134x35mm και  βάρος  28,79kg.  Τα  πλαίσια  θα  έχουν  κλίση  25-30ο και  θα
τοποθετηθούν πάνω σε βάσεις στήριξης που θα στερεώνονται στο έδαφος με πασσάλους.
Σε  κάθε  βάση  στήριξης  (τραπέζι)  θα  τοποθετηθούν  συνολικά  52  πλαίσια  σε  κάθετη
διάταξη (portrait) και σε δυο σειρές (string) των 26 πλαισίων έκαστη. Σε περίπτωση που ο
χώρος είναι περιορισμένος σε κάθε βάση στήριξης (τραπέζι) θα τοποθετηθούν συνολικά
26 πλαίσια σε δυο σειρές (string) των 13 πλαισίων έκαστη. Συνολικά θα τοποθετηθούν
539 βάσεις στήριξης και 1072 σειρές πλαισίων (string). Οι ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ
των πλαισίων θα γίνουν με καλώδια τύπου «Solar Cable» διατομής τουλάχιστον 4mm2. Οι
σειρές των πλαισίων (string) ανά 17-18 θα συνδέονται με αντιστροφέα.

 61  αντιστροφείς  (inverter)  τύπου  «SG250HX-V112»  της  εταιρείας  «Sungrow»  με
ισχύ 250kVA έκαστος. Κάθε αντιστροφέας θα έχει διαστάσεις 1,05x0,66x0,36m, βάρος
30kg και θα τοποθετηθεί σε μεταλλική βάση. Οι αντιστροφείς θα συνδέονται με υπόγεια
καλώδια αλουμινίου τύπου «XLPE/PVC 1kV» διατομής 1x185mm2 με οικίσκο χαμηλής
τάσης.

 4 προκατασκευασμένους οικίσκους χαμηλής τάσης, διαστάσεων 4x2,46x2,5m. Κάθε
οικίσκος χαμηλής τάσης θα συνδέεται με καλώδια χαλκού τύπου «NSGAFӦU 1,8/3kV»
διατομής 1x300mm2 με μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης.

 4  τριφασικούς  μετασχηματιστές  ανύψωσης  χαμηλής/μέσης  (0,8kV/33kV)  τάσης
τύπου «ελαίου»  με  ισχύ  2.000kVA,  4.500kVA,  4.500kVA και  5.000kVA αντίστοιχα.  Η
ισχύς τον μετασχηματιστών θα οδηγείται  στον υποσταθμό ζεύξης με υπόγεια καλώδια
αλουμινίου τύπου «XLPE/AL-PE 33kV» διατομής 3x1x95mm2.

 Προκατασκευασμένο οικίσκο υποσταθμού ζεύξης – ελέγχου που θα περιλαμβάνει:
πίνακα μέσης τάσης, πίνακα ιδιοκαταναλώσεων χαμηλής τάσης, κέντρο ελέγχου, μετρητές
ηλεκτρικής  ενέργειας,  τριφασικό  μετασχηματιστή  ιδιοκαταναλώσεων  0,4V/33kV τύπου
«ελαίου» με ισχύ 50kVA κ.α.. Ο υποσταθμός θα συνδέεται με γραμμή μεταφοράς μέσης
τάσης με το νέο υποσταθμό ανύψωσης μέσης/υψηλής τάσης.

 Γείωση,  αντικεραυνική  προστασία,  σύστημα  ασφαλείας  (συναγερμό),  φωτισμό,
CCTV, σύστημα πυρανίχνευσης, σύστημα διαχείρισης του σταθμού (αισθητήρες, κέντρο
ελέγχου, επικοινωνίες) κ.α..

1.6 Ο σταθμός θα συνδέεται με νέα γραμμή μεταφοράς μέσης τάσης μήκους 7,65km με το νέο
υποσταθμό ανύψωσης μέσης/υψηλής τάσης στην θέση «Μεσορράχη». Στο μεγαλύτερο μή-
κος της η γραμμή μεταφοράς θα είναι μονού κυκλώματος, θα αποτελείται από καλώδια μέσης
(33KV) τάσης τύπου «XLPE» διατομής 3x1x300mm2 και θα τοποθετηθεί υπογείως κατά μή-
κος δρόμων. Λόγω διασταύρωσης της γραμμής μεταφοράς με ρέμα της περιοχής ένα τμήμα
της μήκους 175m θα κατασκευαστεί εναέρια. Στο τμήμα αυτό η γραμμή θα είναι διπλού κυ-
κλώματος και θα αποτελείται από καλώδια τύπου «ACSR Struzzo» διατομής 3x95mm2.

1.7 Κατασκευή του έργου.
1.7.1 Οι κατασκευαστικές εργασίες θα περιλαμβάνουν: 

 Διάνοιξη των δυο δρόμων πρόσβασης.
 Εκκαθάριση της βλάστησης στα σημεία επέμβασης.
 Κατασκευή  περιμετρικής  περίφραξης  στις  περιοχές  τοποθέτησης  των

φωτοβολταϊκών πλαισίων.
 Διαμόρφωση των περιοχών τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών πλαισίων και εκσκαφή

χαντακιών καλωδίων.
 Θεμελίωση των βάσεων στήριξης και τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
 Τοποθέτηση  καλωδιώσεων,  αντιστροφέων,  οικίσκων  χαμηλής  τάσης,

μετασχηματιστών και υποσταθμού ζεύξης – ελέγχου.
 Τοποθέτηση λοιπού εξοπλισμού.
 Κατασκευή γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης.

1.7.2 Η κατασκευή του έργου θα διαρκέσει 12 μήνες και θα απασχοληθούν 15 άτομα.
1.7.3 Κατά την κατασκευή του έργου θα χρησιμοποιηθούν: φορτηγά, αναμείκτες σκυροδέμα-

τος κ.λ.π..
1.7.4 Τα υλικά κατασκευής θα περιλαμβάνουν: φωτοβολταϊκά πλαίσια, βάσεις στήριξης, σκυ-

ρόδεμα, υλικά περίφραξης, άμμο, καλώδια,αντιστροφείς, μετασχηματιστές, ηλεκτρολο-
γικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. κ.α..

1.8 Το συνεχές ρεύμα που θα παράγεται στα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα μετατρέπεται από τους
αντιστροφείς σε εναλλασσόμενο ρεύμα χαμηλής τάσης. Εν συνεχεία το ρεύμα θα πηγαίνει
στους οικίσκους χαμηλής τάσης και στους τριφασικούς μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης
όπου θα ανυψώνεται  σε  μέση τάση  (33kV).  Το εναλλασσόμενο ρεύμα μέσης τάσης από
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όλους τους μετασχηματιστές ανύψωσης θα συγκεντρώνεται στον υποσταθμό ζεύξης και εν
συνεχεία θα μεταφέρεται με γραμμή μέσης τάσης στο νέο υποσταθμό ανύψωσης μέσης/υψη-
λής τάσης όπου θα ανυψώνεται στα 150kV πριν διοχετευτεί στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ. Η παρα-
γωγή του φωτοβολταϊκού σταθμού θα ανέρχεται σε 27.938MWh/έτος.

1.9 Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα έχει διάρκεια οικονομικής ζωής 20-25 έτη. Μετά την περίοδο
αυτή ή θα γίνει αντικατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων με νέα πιο αποδοτικά ή αποξή-
λωση και απομάκρυνση των εγκαταστάσεων καθώς και αποκατάσταση της βλάστησης.

1.10 Η πρόσβαση στον φωτοβολταϊκό σταθμό θα γίνεται μέσω των υφιστάμενων δρόμων της πε-
ριοχής.  Θα διανοιχτούν δυο νέοι  δρόμοι  πρόσβασης πλάτους  6m και  συνολικού  μήκους
0,55km που θα συνδέουν τους υφιστάμενους δρόμους με τις περιοχές τοποθέτησης των φω-
τοβολταϊκών πλαισίων.

2. Κατάταξη Έργου.
2.1 Περιβαλλοντική κατάταξη (σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, όπως τροποποι-

ήθηκε μεταξύ άλλων με την Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/2020 και ισχύει): 
Φωτοβολταϊκός σταθμός, γραμμή μεταφοράς μέσης τάσης μήκους 7,65km και δυο δρόμοι
πρόσβασης συνολικού μήκους 0,55km: 10η Ομάδα «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», α/α 2
«Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς», Υποκατηγορία Α2 «P ( = 14,90 MW) >
10 MW».

2.2 Βαθμός όχλησης (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/2012):
«Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας», α/α 303 «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ: δ. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα», Χαμηλή «(=14,90MW)
> 0,5 MW».

3. Προστατευόμενες περιοχές.
O φωτοβολταϊκός σταθμός 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.

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

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

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

4.2 Υγρά Απόβλητα.
 Λύματα εργαζομένων κατά την κατασκευή του έργου. Θα τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες

στο εργοτάξιο.
 Από την πλύση των μηχανημάτων και των οχημάτων κατά την κατασκευή του έργου.
 Λύματα εργαζομένων κατά την λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού. 

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.
 Απορρίμματα εργαζομένων κατά την λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού.

4.4 Επικίνδυνα Απόβλητα.
 Λιπαντικά  έλαια,  καύσιμα,  υδραυλικά  υγρά,  ελαστικά  κ.α.  από  τα  μηχανήματα  και  τα

οχήματα κατά την κατασκευή του έργου.
 Κατά την λειτουργία  του φωτοβολταϊκού σταθμού,  επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται  ο

ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα προκύπτουν κατά την συντήρηση.
4.5 Θόρυβος – Δονήσεις.

 Από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου.
 Από τις εργασίες κατά την κατασκευή του έργου.
 Από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την συντήρηση του έργου.
 Από τις εργασίες κατά την συντήρηση του έργου.
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4.6 Ακτινοβολία.
 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τους μετασχηματιστές και τους αντιστροφείς κατά

την λειτουργία τους.
4.7 Εδαφικό Ανάγλυφο.

 Στον σταθμό θα εγκατασταθούν  φωτοβολταϊκά  πλαίσια  και  θα  κατασκευαστούν  –
τοποθετηθούν οικίσκοι.

 Η γραμμή μεταφοράς μέσης τάσης θα είναι υπόγεια στο μεγαλύτερο μήκος και μόνο
ένα τμήμα μήκους 175m θα είναι εναέριο.

4.8 Ανάγκες Υδροδότησης. Το νερό θα μεταφέρεται με υδροφόρες.
 Για την διαβροχή των χώρων εργασιών, των σωρών υλικών και των δρόμων κίνησης των

μηχανημάτων και  των οχημάτων για την  μείωση της  σκόνης  κατά  την κατασκευή του
έργου.

 Για τις ανάγκες των εργαζομένων κατά την κατασκευή του έργου.
 Για την πλύση των μηχανημάτων και των οχημάτων κατά την κατασκευή του έργου.
 Για την πλύση των φωτοβολταϊκών πλαισίων κατά τη λειτουργία του σταθμού.
 Για τις ανάγκες των εργαζομένων κατά την λειτουργία του έργου

4.9 Χρήση Ενέργειας.
 Ορυκτά καύσιμα: για την λειτουργία των μηχανημάτων και την κίνηση των οχημάτων κατά

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

την συντήρηση του έργου.
 Ηλιακή ενέργεια: για την λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού.
 Ηλεκτρική ενέργεια: για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό του σταθμού κατά την

λειτουργία του.

Επομένως συμφωνούμε για την έγκριση της μελέτης με τους εξής όρους:
1. Η  κατασκευή  του  φωτοβολταϊκού  σταθμού  να  μην  μεταβάλει  την  κατεύθυνση  ροής  των

επιφανειακών υδάτων και να εξασφαλιστεί η ομαλή απορροή τους.
2. Η  κατασκευή  του  φωτοβολταϊκού  σταθμού  να  μην  επηρεάσει  την  παροχετευτικότητα  των

ρεμάτων της περιοχής.
3. Να διατηρηθούν οι υφιστάμενοι δρόμοι της περιοχής.
4. Να περιφραχθούν μόνο οι περιοχές τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γνωμοδοτούμε  θετικά  για  την  υλοποίηση  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας   με  τους  όρους  -
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 του παρόντος”.

      Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

Αποφασίζει  κατά  πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και
λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,90MW σε
έκταση, εμβαδού 555.400,17m2,  γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης μήκους 7,65km και δυο
δρόμων πρόσβασης συνολικού μήκους 0,55km από την εταιρεία «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
S.A.» στη θέση «Λάκκος» του Τ.Δ. Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών, σύμ-
φωνα με τους όρους - προϋποθέσεις που αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης γνωμο-
δότησης-Δ9 [αρ. πρωτ. 697184(5904)/21-01-2022] εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών. 

Κατά  ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Χ.  Γιαννούλης,  Α.  Αγαθαγγελίδου,  Χ.
Αποστολίδου,  Γ.  Ζέρβας,  Δ.  Θωμά,  Ε.  Λαμτζίδης,  Γ.  Ναβροζίδου,  Λ.  Τόσκας,  Χ.
Παπαστεργίου,  Ι.  Ανεστάκης,  Χ.  Κούτρας,  Χ.  Τζιουβάρας,  Γ.  Τρελλόπουλος Σ.
Αβραμόπουλος, Ι.  Τσεχελίδης, Ι.  Σκούφας, Γ. Χαβατζάς, Φ. Γκανούλης, Ε. Αβραμίδου,  Δ.
Χαραλαμπίδου, Α. Αγαπητός και Α. Αγγελίδης.
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Λευκό  ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Ν.  Χρυσομάλλης,  Α.  Αρβανίτης,  Γ.
Αβραμίδης, Β. Αβραμίδου και Δ. Βάνης.  

H παρούσα  απόφαση  αφού  συντάχθηκε,  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως:

   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.  

   

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ
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