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ΘΕΜΑ  8 
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής  ενέργειας από ανεμογεννήτριες 
(αιολικό πάρκο) ισχύος 12,60 MW,   της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΝΙΑΤΑ AIOLOS 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με περιβαλλοντική 
ταυτότητα ΠΕΤ 2011415821,  που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στη θέση «Μεταμόρφωση» , των 
Δήμων  Παιονίας και Κιλκίς, Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς   ( αποτελεί έργο υποκατηγορίας 
Α2 της 10ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων – 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/01-11-2021 
Αριθμ. Απόφασης:  95 / 2021 
      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. 
πρ. οικ. 685706(815)/27-10-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου 
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 27-10-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α). 
Από τα δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας παραβρέθηκαν δώδεκα (12) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 
2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος            2. Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος            
3. Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        
4. Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

5. Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              
6. Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

7. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

    8.    Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

  9.   Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 
 

 

10.   Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

11.   Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος  

12.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

  13 .  Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος  

               
                               Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 
 
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση 

της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται 
«με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης 
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Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα 
λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των 
αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και 
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί 
να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 
και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με 
κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης 
των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής  
ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 12,60 MW,της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΑΤΑ AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με 
περιβαλλοντική ταυτότητα ΠΕΤ 2011415821,  που προτείνεται να εγκατασταθεί 
στη θέση « Μεταμόρφωση » , των Δήμων  Παιονίας και Κιλκίς, Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς   ( αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης ομάδας έργων 
και δραστηριοτήτων – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)»  και έδωσε το λόγο στην  
κα. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλο της Π.E. Κιλκίς, η οποία έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ.309577(1347)/23-06-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.E. Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής: 
”  Α/ΑΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1.Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την προστασία του 
περιβάλλοντος» 
2.Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 / Α /21-09-2011) « Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου καιάλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 
3.ΑπόφασηΔΙΠΑ/οικ./37674/2016Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ2471/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 τουΝ.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί κα ισχύει» 
4.ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-14) «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». 
5.Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27-6-2006) 
«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 
και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» 
6.Ν.3851/10 (ΦΕΚ 85 / Α/ 04-06-2010) « Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας για τηναντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματααρμοδιότητας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και ΚλιματικήςΑλλαγής» 
7.Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020) « Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 
στην ελληνικήνομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αναφέρεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση 
Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας , συνολικής ισχύος  12,60 MW,   της εταιρείας με 
την επωνυμία « ΝΙΑΤΑ AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  ». 
 
Τo παραπάνω έργo ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωροθετείται στη θέση « Μεταμόρφωση » ,  Δήμων  
Παιονίας και Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, που βρίσκεται περίπου  1,7 km ανατολικά του 
οικισμού Μεταμόρφωση, 2 km νοτιοανατολικά του οικισμού Ειρηνικό και 3,6  km βόρεια του οικισμού 
Σουλτογιανέικα.   

Η θέση του έργου όσο αφορά την έκταση του πολυγώνου  που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Παιονίας και σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 1333/08-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης του Δήμου Παιονίας που περιέχεται στο παράρτημα της ΜΠΕ, βρίσκεται εκτός  εγκεκριμένου 
ΓΠΣ.  Επίσης, η θέση του έργου όσο αφορά την έκταση του πολυγώνου  που εμπίπτει στα διοικητικά 
όρια του Δήμου Κιλκίς και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 597/19-04-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
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Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κιλκίς που περιέχεται  στο παράρτημα της ΜΠΕ, βρίσκεται σε περιοχή 
όπου δεν έχουν θεσπιστεί ειδικές χρήσεις γης.   

Επίσης το πολύγωνο του έργου βρίσκεται εκτός προστατευμένων περιοχών (ΝΑΤΟΥΡΑ 2000, CORINE 
κλπ) και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο τοπίο ιδιαίτερου  φυσικού κάλλους. Εμπίπτει σε Περιοχή 
Αιολικής καταλληλότητας  (Π.Α.Κ.) σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.   Η έκταση επέμβασης που απαιτείται ανέρχεται σε 
51.948,7 τ.μ. (επιφάνεια κατάληψης). Το έργο αναπτύσσεται τόσο εντός , όσο και εκτός δασικών 
εκτάσεων. Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 15 της ΜΠΕ ,  η επιφάνεια κατάληψης εντός δασικής 
έκτασης  είναι 35.235,5 τ.μ.     

Για τον αιολικό σταθμό έχει εκδοθεί από την ΡΑΕ η Βεβαίωση παραγωγού υπ. αριθμ. ΒΕΒ-1390/2020 
(ΑΔΑ ΩΑ8ΠΙΔΞ-Α9Ι)  
 
Ειδικότερα ο αιολικός σταθμός θα περιλαμβάνει :  
 
Τρεις (3) ανεμογεννήτριες τύπου V150 της εταιρείας Vestas, ονομαστικής ισχύος 4,2 MW έκαστη 
(συνολική ισχύς 3x4,20=12,60 MW) 
Τις πλατείες ανέγερσης των ανεμογεννητριών, έκαστη επιφάνειας 5.000 τ.μ.  
Έργα βελτίωσης της υφιστάμενης χωμάτινης οδοποιίας πρόσβασης συνολικού μήκους 2,23 Km.   

Διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης συνολικού μήκους  0,24 km. 

μία  (1) σημειακή  επέμβαση , εκτιμώμενου εμβαδού  400 τ.μ.  

Οικίσκο ελέγχου εμβαδού 120 τ.μ. , όπου θα βρίσκεται ο απαραίτητος Η/Μ εξοπλισμός για τη λειτουργία 
του αιολικού πάρκου.  
Υπόγειο εσωτερικό Δίκτυο Μέσης Τάσης (διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους που θα καταλήγει στον 
οικίσκο ελέγχου) συνολικού μήκους περίπου 1,99 km.  

Υπόγειο εξωτερικό Δίκτυο Μέσης Τάσης για την διασύνδεση του αιολικού πάρκου (οικίσκος ελέγχου)  με 
το ηλεκτρικό σύστημα ( υποσταθμός ανύψωσης τάσης 20-33/400 KV που θα κατασκευαστεί στην 
περιοχή της Ποντοηράκλειας ως συνοδό έργο άλλου έργου ΑΠΕ  και στον οποίο θα διασυνδεθούν έργα 
ΑΠΕ  που προγραμματίζονται στην ευρύτερη περιοχή). Το υπόγειο αυτό δίκτυο θα έχει μήκος περίπου 
9,79 km   και θα οδεύει στο ρείθρο υφιστάμενων δρόμων .   
ηλεκτρολογικές εργασίες διασύνδεσης του Α/Π εντός του νέου Υποσταθμού Ανύψωσης 20-33/400kV  

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου ΜΠΕ, διαπιστώνεται ότι το προτεινόμενο έργο είναι συμβατό με τα 
κριτήρια χωροθέτησης ως προς τις περιοχές αποκλεισμού και τις ζώνες ασυμβατότητας, καθώς και τα 
κριτήρια κάλυψης εδαφών και αποστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσης γης, όπως αυτά αποτυπώνονται 
στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008). 
Το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται στα 14.712.060  ευρώ. 
Το έργο σύμφωνα με την  Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας 
(ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016), όπως ισχύει, ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 10ης ομάδας έργων και 
δραστηριοτήτων (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) με α/α 1 (ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια) . 
Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι : 

η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας, μέχρι την 
έκδοση της παρούσας   

σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που μας απεστάλη και 
γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στη  ΜΠΕ,  ενώ επιπροσθέτως της κείμενης 
Νομοθεσίας, προτείνονται οι ακόλουθοι  πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις  : 

1. Να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077 

Β/09-04-2012) για ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης στην Απόφαση Ε.Π.Ο. 

2. Τα προκύπτοντα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις να διαχειρίζονται 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) « Μέτρα και όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις ». 

 
3. Για ειδικές εργασίες, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που θα προκύψουν κατά τον λεπτομερή 

σχεδιασμό του έργου να υποβληθεί ξεχωριστή Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.), 
σύμφωνα με το Άρθρο 7, παράγραφος 2 του Ν.4014. Ενδεικτικά η ΤΕΠΕΜ θα αξιολογήσει τις 
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις για εργασίες, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις όπως : 
εργοταξιακό χώρο, αποθεσιοθαλάμους, δανειοθαλάμους,  εξειδικευμένα τεχνικά μέτρα κ.α. 

 
4. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, παύσει η λειτουργία του έργου, ο φορέας του έργου 

οφείλει να αποξηλώσει και να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις εντός της έκτασης επέμβασης και 
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να αποκαταστήσει το χώρο σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί και θα 
εγκριθεί αρμοδίως, επαναφέροντας την έκταση στην αρχική της μορφή. 

 
       5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

 
Έπειτα δόθηκε ο λόγος στον κ. Τόσκα Λάζαρο ο οποίος εκφράστηκε αρνητικά επί της 
ΜΠΕ. Τόνισε ότι το αιολικό πάρκο (3 Α/Γ) θα καταλαμβάνει έκταση 52 στρέμματα, 
εντός και εκτός δασικών εκτάσεων (όχι δασικού χαρακτήρα, που απαγορεύεται), σε 
ημιορεινή περιοχή με έντονο υδρογραφικό δίκτυο και υδατορέματα, κοντά στα 
σύνορα με τη Β. Μακεδονία. Δεν είναι γνωστό τι άλλες προοπτικές υπάρχουν για 
μελλοντική εγκατάσταση και άλλων αιολικών πάρκων. Δεν γνωρίζουμε τη στάση των 
δύο Δήμων. Πάγια θέση τους αποτελεί η αναγκαιότητα κατάρτισης νέου χωροταξικού 
σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, που 
θα προκύψει από αξιόπιστη επιστημονική μελέτη. Επίσης, η αναγκαιότητα μιας 
ολοκληρωμένης καταγραφής ανά Π.Ε. για το σύνολο των αδειοδοτήσεων ανά μορφή 
ΑΠΕ.  

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη 
τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού 
Συμβουλίου” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών 
της 26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 
γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
δ) 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”. 
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της 
Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 12,60 
MW, της εταιρείας με την επωνυμία « ΝΙΑΤΑ AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  », με 
περιβαλλοντική ταυτότητα ΠΕΤ 2011415821,  που προτείνεται να εγκατασταθεί στη 
θέση « Μεταμόρφωση » , των Δήμων  Παιονίας και Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας 
Κιλκίς ( αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων 
– Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις, που 
αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. 
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πρωτ.309577(1347)/23-06-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Κιλκίς). 
 
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος, Θωμά Δήμητρα και 
Αβραμόπουλος Σωτήριος.  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    
ως ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 
 
Η Γραμματέας 
Κουκίδου Ηρώ                                                         
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