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

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 2ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων Έντεκα  (11) Αιολικών Σταθμών 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 
εγκατεστημένης ισχύος ο καθένας 3 MW,  συνολικής 
ισχύος 33 MW, έντεκα (11) διαφορετικών εταιρειών, με 
ολικό διαχειριστή την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ», που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στο Δήμο Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας  (αποτελεί έργο υποκατηγορίας 
Α2)» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/07-10-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  82  / 2022 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 7 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 

πραγματοποιήθηκε η 9η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  696663  (662) /03-10-2022  
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., 
κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 03-10-2022 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 και τα δεκαπέντε (15): 

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

     14. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     15. 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 2ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Έντεκα  
(11) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος ο 
καθένας 3 MW,  συνολικής ισχύος 33 MW, έντεκα (11) διαφορετικών εταιρειών, με ολικό 
διαχειριστή την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ», που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στο Δήμο Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  (αποτελεί έργο 
υποκατηγορίας Α2)» και έδωσε το λόγο στην κα. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλο της 
ΠΕ Κιλκίς η οποία έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 533989(1878)/28-09-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς η οποία έχει ως εξής: 
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“2. Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ 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 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος». 

3. Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016),  όπως 

τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΦΕΚ841/Β/24-02-2022)  και ισχύει.  « 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 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 την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής» 

7 Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/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» 

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  (11) Αιολικών Σταθμών  
Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος ο καθένας 3 MW,  συνολικής ισχύος 33 MW, έντεκα (11) 
διαφορετικών εταιρειών, με ολικό διαχειριστή την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ», που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στο Δήμο Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ειδικότερα, η θέση κάθε αιολικού σταθμού και η ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι  :  

•Κορφούλα 2 με ισχύ 3 MW της εταιρείας «Κοπέρνικος Αιολική ΙΚΕ»  

• Κοιλάδι 2 με ισχύ 3 MW της εταιρείας «Ohmres Wind MIKE»  

• Αντιγόνεια με ισχύ 3 MW της εταιρείας «Gkal MIKE»  

• Άσπρη Πέτρα 2 με ισχύ 3 MW της εταιρείας «LPower RES MIKE»  

• Άσπρη Πέτρα 1 με ισχύ 3 MW της εταιρείας «Φωτόπουλος Γεώργιος ΜΙΚΕ»  

• Ρεματάκι 3 με ισχύ 3 MW της εταιρείας «Αρμονία RES MIKE»  

• Ρεματάκι 2 με ισχύ 3 MW της εταιρείας «Ohmres Wind MIK»E  

• Ρεματάκι 1 με ισχύ 3 MW της εταιρείας «Photonpeak Wind MIK»E  

• Νυφίτσα 1 με ισχύ 3 MW της εταιρείας «Semiramis Energy Solution MIKE»  

• Δροσάτο με ισχύ 3 MW της εταιρείας «LPower RES MIKE»  

• Κορυφή 1 με ισχύ 3 MW της εταιρείας «Πύραιχμης ΜΙΚΕ»  

Η κάθε ανεμογεννήτρια είναι τρίπτερη, με διάμετρο πτερωτής 127 μέτρα, με ύψος πυλώνα 86 μέτρα.  

Οι αιολικοί σταθμοί συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων αυτών (διάνοιξη δασικής οδοποιίας, γραμμή διασύνδεσης Μέσης 
Τάσης 20kV του κάθε ΑΣΠΗΕ), βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Κρουσσών, Χέρσου και  καθώς και Δοϊράνης του Δήμου 
Κιλκίς.   

Για την κατασκευή και λειτουργία του ΑΣΠΗΕ θα υλοποιηθούν τα απαραίτητα συνοδά έργα υποδομής, τα οποία περιλαμβάνουν 
τα εξής:  

• Διάνοιξη νέας οδοποιίας, συνολικού μήκους 1.927,23 μέτρων  για την πρόσβαση οχημάτων απαραίτητων για την εγκατάσταση 
των ΑΣΠΗΕ και για την εσωτερική οδοποιία προς τις ανεμογεννήτριες.   

• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου μέσης τάσης 20 ΚV όπου μέσω υπόγειων καλωδίων επιτυγχάνεται η μεταφορά της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες στον νέο, υπό κατασκευή, υποσταθμό ανύψωσης τάσης των 
150/20KV. Το συνολικό μήκος των υπόγειων καλωδίων ανέρχεται στα 21.143,30 μέτρα, των οποίων η όδευση θα γίνεται επί 
υφιστάμενου ή προς κατασκευή οδικού δικτύου. Η θέση του νέου υποσταθμού ανύψωσης τάσης 150/20 KV  προγραμματίζεται να 
υλοποιηθεί  νοτιοανατολικά του έργου, σε θέση βορειοανατολικά του οικισμού της Ξηρόβρυσης, σύμφωνα με τον χάρτη 
ευρύτερης περιοχής έργου - χάρτης Π1. Ο υποσταθμός δεν αδειοδοτείται περιβαλλοντικά με την παρούσα ΜΠΕ.  

Η απόσταση της κάθε οικισμού που βρίσκεται στην περιοχή του έργου από την πλησιέστερη ανεμογεννήτρια,  αποτυπώνεται 
στον ακόλουθο πίνακα :  
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Α/Α  ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011  ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΗ Α/Γ  

1  Κορομηλιά  370  1,1Km- Κορφούλα 2  

2  Κοιλάδι                  91  1,3km – Κορφούλα 2  

3  Καλολίβαδο  12  2,1Km- Κορφούλα 2  

4  Ευκαρπία  514  2,6km- Κορφούλα 2  

5  Χειμαδιό  158  1,8km - Κορφούλα 2  

6  Πλαγιά                388  1,1Km- Κοιλάδι 2  

7  Μυλοχώρι  79  1,9Km - Αντιγόνεια  

8  Αγ. Κυριακή  108  2,5Km - Άσπρη Πέτρα 1  

9  Αντιγόνεια  109  560m – Ρεματάκι 3  

10  Μονολίθι  31  950m – Νυφίτσα 1  

11  Κορυφή         106  ,1Km- Δροσάτο  

12  Γαβρά                 69  2,1Km - Δροσάτο  

Το πολύγωνο του έργου βρίσκεται εκτός προστατευμένων περιοχών (ΝΑΤΟΥΡΑ 2000, CORINE κλπ) και δεν αποτελεί με 
οποιονδήποτε τρόπο τοπίο ιδιαίτερου  φυσικού κάλλους.  

Το έργο χωροθετείται εντός των ορίων Περιοχής Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ), σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Συνεπώς διαθέτει εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό 
και συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών.  

Η ζώνη κατάληψης των έργων, σύμφωνα με τους αναμορφωμένους δασικούς χάρτες της Π.Ε. Κιλκίς, καταλαμβάνει ως επί το 
πλείστον δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και περιλαμβάνει μικρά τμήματα τα οποία είναι άλλης μορφής.  

Σύμφωνα με το  υπ. αριθμ. πρωτ. 320701/26-09-2022  έγγραφο - απόψεις επί της ΜΠΕ  της Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών της ΑΔΜΘ που βρίσκεται διαθέσιμο στο Περιβαλλοντικό Μητρώο, το έργο «αναπτύσσεται σε δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις (ΔΔ), που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας».  Συμφωνεί με την έκδοση απόφασης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων , η οποία θα αποτελεί  άδεια επέμβασης θέτοντας σχετικούς όρους.  

Για τον κάθε αιολικό σταθμό έχει εκδοθεί βεβαίωση παραγωγού Ρ.Α.Ε. (σελίδα 68 της ΜΠΕ). 

Σύμφωνα με το τεύχος συμβατότητας που βρίσκεται διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο,   διαπιστώνεται ότι το 
προτεινόμενο έργο είναι συμβατό με το  Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για ΑΠΕ (ΚΥΑ 
49828/2008). 

Το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται στα  56.226.500  ευρώ. 

Το έργο σύμφωνα με την  Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016), 
όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022 του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ841/Β/24-02-2022)  και ισχύει, ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 10ης ομάδας έργων και 
δραστηριοτήτων (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) με α/α 1α (ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια στην ξηρά) .  

Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι : 

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

επί της ΜΠΕ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, υπάρχει στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο,  το από 09-09-2022 
έντυπο απόψεων της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, με το οποίο καταθέτει αντιρρήσεις  - προτάσεις επί της ΜΠΕ, καταλήγοντας 
στο εξής :  

«Συγκεκριμένα παρακαλούμε να εξετάσετε την ανάγκη αναλογικής εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 της ΥΑ 
αριθμ 52983/1952 (ΦΕΚ 2436 Β’/27.09.2013) με την εκπόνηση με μέριμνα των φορέων των έργων Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης, ούτως ώστε να αξιολογηθεί δεόντως με αναγνωριστική 
μελέτη πεδίου η παρουσία πελεκάνων στην περιοχή των έργων και οι πιθανοί κίνδυνοι που θα δημιουργηθούν από την 
κατασκευή και λειτουργία τους».   

ο Δήμος Κιλκίς με το υπ. αριθμ. πρωτ. 19577/15-09-2022 έγγραφό του (αρ. πρωτ. δικό μας 651948/2603/15-09-2022) διαβίβασε 
στην υπηρεσία μας την υπ. αριθμ. 108/2022  Απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς,  με την οποία αποφασίζει κατά 
πλειοψηφία την αναβολή λήψης απόφασης εώς ότου γνωμοδοτήσει το Δασαρχείο Κιλκίς επί του περιεχομένου της ΜΠΕ .  

Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δεν μας διαβιβάστηκε καμία επικαιροποιημένη γνωμοδότηση του Δήμου Κιλκίς.  

 για τις αρνητικές ή αμφίσημες  γνωμοδοτήσεις  των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, δηλαδή 
για την ΜΠΕ του θέματος η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) , εφαρμόζει την διαδικασία 
του άρθρου 5, παράγραφος Β, της ΚΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013), αναφορικά με την ενημέρωση του 
φορέα του έργου, την αξιολόγηση και την στάθμισή τους από την παραπάνω περιβαλλοντική αρχή και την σύνταξη σχεδίου 
ΑΕΠΟ ή απορριπτικής απόφασης.    

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 ». 
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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 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-προϋποθέσεις που αναφέρονται στο  
σημείο 4 της παρούσης” 
 

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,  

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 κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων   Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων Έντεκα (11) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος ο καθένας 3 MW,  συνολικής ισχύος 33 MW, έντεκα (11) διαφορετικών 
εταιρειών, με ολικό διαχειριστή την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ», που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στο Δήμο Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  (αποτελεί 
έργο υποκατηγορίας Α2)», σύμφωνα με τους όρους προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 
533989(1878)/28-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς.  

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος, Αγαθαγγελίδου Ανατολή, Ανεστάκης 
Ιωάννης, Αβραμόπουλος Σωτήριος, Χρυσομάλλης Νικόλαος και Γκανούλης Φίλιππος. 
 
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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