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

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 9ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Πτηνοτροφική μονάδα 
δυναμικότητας 50.200 κοτόπουλων πάχυνσης 
εντατικής εκτροφής, του κ. Ξυδόπουλου Αντωνίου, που 
θα εγκατασταθεί σε τμήματα των με αριθμό 173 και 174 
αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Τ.Κ. Τριλόφου, της 
Δ.Ε. Δοβρά, του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας, 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας” (ΠΕΤ: 2205779222)» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/21-10-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  98 / 2022 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 10η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 736319(719) /17-10-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 17-10-2022 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 τα δεκατέσσερα (14) τακτικά μέλη: 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος          1. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος       

 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. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     14. 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 9ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) του έργου: “Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 50.200 κοτόπουλων πάχυνσης 

εντατικής εκτροφής, του κ. Ξυδόπουλου Αντωνίου, που θα εγκατασταθεί σε τμήματα των με 

αριθμό 173 και 174 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Τ.Κ. Τριλόφου, της Δ.Ε. Δοβρά, του Δήμου 

Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας” (ΠΕΤ: 2205779222)» και έδωσε το λόγο 

στον εισηγητή του θέματος  κ. Μουρτζίλα Στ., Περιφερειακό Σύμβουλο  Π.Ε. Ημαθίας, ο οποίος έθεσε 

υπόψη την αρ. πρωτ. 451246(1837)/13-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ημαθίας η οποία έχει ως εξής: 
“ Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226Α'/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/30-12-2016), Απόφαση του Γενικού 
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Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 

3. Την υπ’ αριθμ. ΓΠΚΜ/οικ._61/13-01-2022 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.'27/20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας “Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας” 

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-01-2022 (ΦΕΚ 458Β'/07-02-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”” 

5. Την υπ’ αριθμ.. 131093(1092)/11-03-2022 (ΦΕΚ 1355Β'/23-03-2022) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ημαθίας “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας” 

6. Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α'/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α'/25-04-2002) “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις” και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209Α'/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” 

7. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α'/13-02-2012) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”, όπως ισχύει 

8. Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α'/07-05-2020) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
λοιπές διατάξεις” 

9. Την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β'/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 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει”, όπως ισχύει 

10. Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841Β'/24-02-2022) “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 
1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β΄ 
2471)”, όπως ισχύει 

11. Την ΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964Β'/19-04-2013) “Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων 
κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 
4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω 
διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος”, όπως ισχύει 

12. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β'/05-01-2014) “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” 

13. Την ΥΑ οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β'/27-01-2014) “Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 
4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”, όπως ισχύει 

14. Το, με α.π. 425698(397)/14-06-2022, έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας [αρ. πρωτ. 
428052(1732)/15-06-2022, 451246(1837)/23-06-2022] 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Θέση/έκταση: Η εξεταζόμενη πτηνοτροφική μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε τμήματα των με αριθμό 173 και 174 
αγροτεμαχίων, έκτασης 7.500,00 τ.μ., του αγροκτήματος Τ.Κ. Τριλόφου, της Δ.Ε. Δοβρά, του Δήμου Βέροιας, με συντεταγμένες 
κορυφών του γηπέδου (σύστημα ΕΓΣΑ’87): 

Σημεία Χ Υ 

Α 345035.877  4494972.703 

Β 345061.732  4495013.733 

Γ 345184.486  4494936.384 

Δ 345178.566  4494899.008 

Ε 345171.244  4494887.404 

Η μονάδα θα έχει πρόσβαση από τη βορειοδυτική πλευρά του γηπέδου, μέσω υφιστάμενων αγροτικών δρόμων. 

Χρήσεις γης/Προστατευόμενες περιοχές: Το υπό εξέταση έργο βρίσκεται: 

α) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μ. από το όριο οποιουδήποτε οικισμού με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε 
περιοχή όπου δεν έχει εγκριθεί ειδική μελέτη χρήσεων γης (υπ’ αριθμ. 11481/08-03-2022 βεβαίωση χρήσεων γης Δ.Βέροιας). 

β) Εκτός προστατευόμενων περιοχών υπό ειδικό καθεστώς προστασίας (δίκτυο Natura 2000, καταφύγια άγριας ζωής) 
και εκτός περιοχής που εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
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γ) Εκτός χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και ιστορικών μνημείων. 

δ) Εντός του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09), στη Λεκάνη Απορροής Αλιάκμονα. Από την 
περιοχή μελέτης διέρχεται ρέμα, το οποίο καταλήγει στην Περιφερειακή Τάφρο 66 και εφάπτεται στο πίσω όριο του αγροτεμαχίου 
της μονάδας. 

Σύμφωνα με την υποβληθείσα ΜΠΕ, η μονάδα είναι συμβατή με το Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α) ως προς τη χωροθέτησή 
της, καθώς πληρούνται οι αποστάσεις του λειτουργικού χώρου αυτής από τις διάφορες χρήσεις. 

Να σημειωθεί ότι η οικογένεια Ξυδοπούλου δραστηριοποιείται στην εκτροφή πουλερικών, έχοντας εγκατεστημένες δύο 
μονάδες εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης ιδιοκτησίας κ. Ξυδόπουλου Σωτηρίου (ΑΤ 172) και ¨Α. Ξυδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.¨ (ΑΤ 
174Β), στην οποία είναι μέτοχοι μέλη της οικογένειας, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Ξυδόπουλο Αντώνιο. Η νέα μονάδα θα 
λειτουργήσει από την εταιρεία ¨XIDOPOYLOS FARMS Ο.Ε.¨, η οποία θα συσταθεί σε μελλοντικό χρόνο και θα αποτελείται από 
μέλη της οικογένειας, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Ξυδόπουλο Αντώνιο. 

Περιγραφή έργου/Λοιπά στοιχεία: Η υπό ίδρυση μονάδα θα έχει δυναμικότητα 50.200 κοτόπουλα πάχυνσης (200,8 
ισοδύναμα ζώα), θα είναι με έγκριση θερμοκηπιακού τύπου με μεταλλικό σκελετό και επικάλυψη πάνελ πολυουρεθάνης σε βάση 
οπλισμένου σκυροδέματος. Ειδικότερα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν τη λειτουργία της, έχουν ως εξής: 

- Δύο (2) πτηνοθάλαμοι, συνολικής επιφάνειας 2.834 m2 

- Δύο (2) προθάλαμοι επί τον πτηνοθαλάμων, συνολικής επιφάνειας 78 m2 

- Δύο (2) σιλό τροφοδοσίας 

- Δύο (2) υπόγειες δεξαμενές υγραερίου, συνολικού όγκου 10 m3 

- Στεγανός βόθρος, συνολικού όγκου 18 m3 

- Περίφραξη 

Η εκτροφή των κοτόπουλων είναι εντατική. Οι νεοσσοί εισάγονται στους πτηνοθαλάμους όταν είναι 1-2 ημερών, όπου 
τους παρέχονται επαρκείς συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, τροφής και ποτίσματος για να αναπτυχθούν. Το δάπεδο είναι 
στρωμένο με στρώμνη (ρυζοφλοιό). Ο κύκλος εκτροφής διαρκεί 40 - 45 ημέρες. Στη συνέχεια και αφού επιτυγχάνεται βάρος 
πτηνού περίπου 2,2 κιλά, τα κοτόπουλα μεταφέρονται με κλωβοστοιχίες σε σφαγείο που λειτουργεί νόμιμα και από εκεί 
διατίθενται στην αγορά. Ακολουθούν 10-15 ημέρες καθαρισμού και απολύμανσης των πτηνοθαλάμων, χωρίς τη χρήση νερών 
πλύσης και απομάκρυνσης με μηχανικά μέσα του μίγματος κοπριάς - στρώμνης. Ο αριθμός εκτροφών ανά έτος είναι έξι (6). 
Συνεπώς, στη μονάδα θα παράγονται περίπου 660 tn/yr ζώντων πτηνών προς σφαγή. 

Η τροφή για τους νεοσσούς θα αποθηκεύεται σε δύο σιλό και η υδροδότηση της μονάδας - βάσει της ΜΠΕ- θα γίνεται 
μέσω υδρογεώτρησης που έχει ανορυχθεί σε παραδιπλανό αγροτεμάχιο (ΑΤ 172), για τη λειτουργία ομοειδούς επιχείρησης, 
ιδιοκτησίας κ. Ξυδόπουλου Σωτηρίου του Αντωνίου. Για τις ανάγκες θέρμανσης θα χρησιμοποιούνται θερμαντήρες υγραερίου, οι 
οποίοι θα τροφοδοτούνται από δύο υπόγειες δεξαμενές υγραερίου. Για τις ανάγκες ψύξης θα χρησιμοποιούνται συστήματα 
πάνελ δροσισμού και αεριστήρων. 

Να σημειωθεί ότι:  

- Οι απαιτούμενες ποσότητες τροφής κυμαίνονται μεταξύ 723 - 1.717 tn/yr και της στρώμνης (ρυζοφλοιός) ανέρχονται 
σε 83,3 tn/yr. 

- Οι ετήσιες ανάγκες της μονάδας σε νερό εκτιμώνται σε 2.870 m3/yr. 

- Η ποσότητα υγραερίου για τη θέρμανση του χώρου ανέρχεται σε 28,3 tn/yr. 

- Η ποσότητα ηλεκτρισμού για τη λειτουργία της μονάδας ανέρχεται σε 43.077 kwh/yr. 

Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα της μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή 
(ρυζοφλοιός) και ανέρχονται σε 253,96 m³/εκτροφή. Η απομάκρυνσή τους γίνεται έξι (6) φορές το χρόνο, στο τέλος δηλαδή κάθε 
εκτροφής, όπου παραδίδονται σε αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης (αποκλεισμός οδών, μη δυνατότητα άμεσης παραλαβής κλπ.), θα γίνεται διάθεση του μίγματος κοπριάς - 
στρώμνης επί συμπιεσμένου εδάφους, σε χώρο επιφάνειας 250 τμ., όπως αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που 
συνοδεύει την ΜΠΕ. Επίσης, η ετήσια παραγωγή νεκρών πτηνών ανέρχεται σε 18,07 tn/yr. Τα νεκρά πτηνά παραλαμβάνονται 
από αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης ΖΥΠ προς αδρανοποίηση και περεταίρω αξιοποίηση. 

Τα αστικά υγρά απόβλητα του προσωπικού υπολογίζονται σε 36,5 m3/yr και οδηγούνται αρχικά σε στεγανό βόθρο και 
κατόπιν στην ΜΕΥΑ Δήμου Βέροιας. 

Από την παραγωγική διαδικασία παράγονται αέρια, όπως μεθάνιο, αμμωνία κ.α. και κατ’ επέκταση οσμές, για την 
απομάκρυνση των οποίων χρησιμοποιούνται συνδυαστικά σύστημα φυσικού και τεχνητού αερισμού και επιμελής καθαρισμός του 
χώρου. 

Κατάταξη έργου: Το έργο/δραστηριότητα σύμφωνα με την ΥΑ 17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841Β), ως ισχύει, κατατάσσεται 
ως εξής: 

 Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

α/α Είδος έργου Υπ. Α2 Παρατηρήσεις 

16 
Εγκαταστάσεις εκτροφής 
κοτόπουλων πάχυνσης 

18.000 < Θ < 187.500 
- Θ: θέσεις πάχυνσης 

- 1 ισοδύναμο ζώο = 250 
κοτόπουλα πάχυνσης 

Λοιπά στοιχεία σχετικά με το έργο/δραστηριότητα, καθώς και με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να 
προκύψουν από τη λειτουργία του και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, παρατίθενται αναλυτικά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Για την εισήγηση της Υπηρεσίας ελήφθησαν υπόψη: 

- Τα περιεχόμενα της υποβληθείσας ΜΠΕ, τα οποία είναι σύμφωνα με την ΥΑ οικ.170225/14 (ΦΕΚ 135Β'/27-01-
2014), όπως ισχύει. 

- Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών επί του έργου του θέματος (Δ/νση Υδάτων Κ.Μακεδονίας Α.Δ.Μ-Θ, 
ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Ημαθίας, Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών ΥΠΕΝ, ΕΦΑ Ημαθίας, ΓΕΕΘΑ, Δ/νση Δασών 
Ημαθίας), όπως είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του 
ΥΠΕΝ. 

- Το γεγονός ότι μέσα στην προθεσμία που είχε οριστεί βάσει της υπ’ αριθμ. 425698(397)/14-06-2022 ανακοίνωσης 
- πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ, δεν κατατέθηκαν απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού και 
γνωμοδοτήσεις των φορέων εκπροσώπησης των πολιτών (Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, Δημοτική/ές Επιτροπή/ές 
Διαβούλευσης, Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου Βέροιας. 

- Τα ως άνω αναφερθέντα σημεία που αφορούν στο εξεταζόμενο έργο. 

Κατόπιν τούτων, δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
εισηγούμαστε θετικά για το έργο/δραστηριότητα του θέματος, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτήν, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων & προϋποθέσεων από αυτούς που θέτει η 
κείμενη Νομοθεσία, με την επισήμανση των παρακάτω: 

1. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες από άλλους φορείς και Υπηρεσίες, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν εξετάζει θέματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ή 
χρήσεων γης που αφορούν στην εν λόγω έκταση. Επίσης, δεν εξετάζονται τα κριτήρια χωροθέτησης της μονάδας, 
σύμφωνα με τον Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/12-03-2012). Οι ειδικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις θα εξετασθούν 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά το στάδιο των λοιπών εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων και αδειών. 

2. Τυχόν διορθώσεις/αλλαγές που ενδεχομένως γίνουν έπειτα από υπόδειξη άλλων υπηρεσιών, να αποσταλούν, 
πέραν της αδειοδοτούσας αρχής και στην υπηρεσία μας για ενημέρωση του φακέλου του έργου. 

3. Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στην ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β) (Οδηγία 75/2010/ΕΚ) (εντατική 
εκτροφή πουλερικών με περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά), θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω ΚΥΑ, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) για τη μείωση της ρύπανσης. 

4. Να εξευρεθεί νέος τρόπος υδροδότησης της μονάδας, καθώς σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 205480/30-08-2022 
έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Κ.Μακεδονίας Α.Δ.Μ-Θ που είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα του ΗΠΜ, η 
δυναμικότητα της γεώτρησης που βρίσκεται στο υπ. αριθ. 172 αγροτεμάχιο και χρησιμοποιείται για τη λειτουργία 
ομοειδούς επιχείρησης, ιδιοκτησίας κ. Ξυδόπουλου Σωτηρίου του Αντωνίου, δεν επαρκεί για να καλύψει επιπλέον 
και τις εκτιμώμενες υδρευτικές ανάγκες της εξεταζόμενης μονάδας. 

5. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία που αφορά σε ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα, 
βάσει των διατάξεων του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94Α), όπως ισχύει. 

6. Η διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου (μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, οικιακού τύπου απορριμμάτων, αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 
2939/2001 περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων), να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει. 

7. Για την προσωρινή αποθήκευση του παραγόμενου μίγματος κοπριάς - στρωμνής, σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της ΥΑ 1848/278812/2021 (ΦΕΚ 4855Β), καθώς και το γεγονός ότι από 
το πίσω όριο του αγροτεμαχίου της μονάδας διέρχεται ρέμα. 

8. Τα νεκρά πτηνά να απομακρύνονται από τη μονάδα και να διατίθενται σε συµβεβληµένο φορέα διαχείρισης, ορθά 
και άμεσα. Απαγορεύεται η απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών ζώων, στο 
περιβάλλον. 

9. Οι όροι της ΑΕΠΟ να διασφαλίζουν την εφαρμογή της ΥΑ 1848/278812/2021 (ΦΕΚ 4855Β) ¨Κώδικας Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης¨. 

10. Ο φορέας του έργου να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά κλπ.), βάσει των οποίων θα 
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και τους περιβαλλοντικούς όρους, τα 
οποία και θα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. 

11. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στην υποβληθείσα μελέτη και ιδιαιτέρως όσα 
περιλαμβάνονται στο Κεφ.11 ¨Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση¨ και στο Κεφ.10 ¨Αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων¨, εφ’ όσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.” 

 

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,  
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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 ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Πτηνοτροφική 
μονάδα δυναμικότητας 50.200 κοτόπουλων πάχυνσης εντατικής εκτροφής, του κ. Ξυδόπουλου 
Αντωνίου, που θα εγκατασταθεί σε τμήματα των με αριθμό 173 και 174 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος 
Τ.Κ. Τριλόφου, της Δ.Ε. Δοβρά, του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας” 
(ΠΕΤ: 2205779222), σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 
451246(1837)/13-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας και 
με τους επιπρόσθετους όρους να δημιουργηθεί νέα γεώτρηση για να καλυφθούν οι  ανάγκες που 
προκύπτουν με την νέα πτηνοτροφική  μονάδα και να προσκομίσει η εταιρεία σύμβαση με την μονάδα 
που θα αναλάβει τη σωστή διαχείριση των νεκρών κοτόπουλων.   
 
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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