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

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ  10

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης  περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και
λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής βιοα-
ερίου  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  «ΚΟΤΟ-
ΦΑΡΜ ΙΚΕ» με αναερόβια χώνευση επικίν-
δυνων αποβλήτων και  αγροτικών πρώτων
υλών προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
εγκατεστημένης ισχύος 999 kW που πρόκει-
ται  να  εγκατασταθεί  στο  υπ’  αριθμόν  991
ιδιόκτητο  αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος
Κίτρους του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού της
Π.Ε. Πιερίας»

Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/21-03-2022
Αριθμ. Απόφασης:  09 / 2022
  
   Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
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.
195789(164)/17-03-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα, στις 17-03-2022 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 δεκαπέντε  (15)  μέλη της  Επιτροπής  Ανάπτυξης,  Καινοτομίας και  Αγροτικής
Οικονομίας παραβρέθηκαν και τα  δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη:  

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος    
2.  Τόσκας Λάζαρος          
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.
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Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, εισήγαγε για συζήτηση το 10ο θέμα
της  ημερήσιας  διάταξης  «Γνωμοδότηση  επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών
επιπτώσεων  για  την  κατασκευή  και  λειτουργία  εγκατάστασης  παραγωγής
βιοαερίου ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΟΤΟΦΑΡΜ ΙΚΕ» με αναερόβια  χώνευση
επικίνδυνων  αποβλήτων  και  αγροτικών  πρώτων  υλών  προς  παραγωγή
ηλεκτρικής  ενέργειας  εγκατεστημένης  ισχύος  999  kW  που  πρόκειται  να
εγκατασταθεί  στο  υπ’  αριθμόν  991  ιδιόκτητο  αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος
Κίτρους του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας» και έδωσε το λόγο στην
κα. Καράντζιου Δομνίκη, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.
Πιερίας, η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 563480(2471)/29-12-2021
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ. Πιερίας 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
i)  Ν.1650/1986  (ΦΕΚ 160A/18-10-86),  όπως τροποποιήθηκε  από το  Ν.3010/2002  (ΦΕΚ 91Α/25-04-02)
Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ. Για την προστασία του περιβάλλοντος
ii) Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ...
iii)  ΥΑ 1958/2012  (ΦΕΚ  21  Β΄/13-1-2012),  όπως  έχει  τροποποιηθεί  με  την  ΥΑ 37674/10-8-2016  (ΦΕΚ
2471Β΄) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012….΄΄ Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/21.09.2011
iv) ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/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.
v)  Υ.Α.  Αριθμ.  15277/2012  (ΦΕΚ  1077/Β/2012)  Εξειδίκευση  διαδικασιών  για  την  ενσωμάτωση  στις
Αποφάσεις  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων  ή  στις  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις  της
προβλεπόμενης  από  τις  διατάξεις  της  Δασικής  Νομοθεσίας  έγκρισης  επέμβασης,  για  έργα  και
δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012),
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011.
vi)  Υπ΄αρ.  πρωτ.ΥΑΠΕ/Φ18/1604/11006/31-12-2013εγκύκλιος  του  ΥΠΕΚΑ  με  (ΑΔΑ:  ΒΙ6Τ0-17Ψ)
Αδειοδότηση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο/βιορευστά
vii)  ΚΥΑ  44105/1398/Ε.103  (ΦΕΚ  1890Β΄/1-8-2013)  “Τροποποίηση  της  ΚΥΑ  29459/1510/2005”
«Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για  ορισμένους ατμοσφαιρικούς  ρύπους…(Β΄992)  και
(Β΄1131)….΄΄
viii)  ΥΑ 166640/8-3-2013 (ΦΕΚ 554Β΄) Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων
παραγωγής  ηλεκτρικής  και  θερμικής  ενέργειας  με  χρήση  βιοαερίου  που  προέρχεται  από  αναερόβια
επεξεργασία βιομάζας.
ix) Τo με ΑΠ:562936/710/8-9-2021 έγγραφο του τμήματος συλλογικών οργάνων της ΠΚΜ (563480(2471)/08-
08-2021  της  Υπηρεσίας)  Δημοσιοποίηση  –  Ανακοίνωσης  –  Πρόσκλησης  για  το  έργο  του  Θέματος
“Κατασκευή  και  λειτουργία  εγκατάστασης  παραγωγής  βιοαερίου  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  «ΚΟΤΟΦΑΡΜ
ΙΚΕ» με αναερόβια χώνευση μη επικίνδυνων αποβλήτων και  αγροτικών πρώτων υλών προς παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 999 kW που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθμόν 991
ιδιόκτητο αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Κίτρους του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας ”
x)  Το με Α.Π.:192260/2-9-2021 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ.  ΔΙ-ΠΕ & ΧΩ.ΣΧ.Κ.Μ.  Τμήμα Περιβαλλοντικού και
Χωρικού  Σχεδιασμού  (Α.Π.:550834/2406/3-9-2021  της  Υπηρεσίας)  Διαβίβαση  μελέτης  περιβαλλοντικών
επιπτώσεων  για  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  της  δραστηριότητας  “Κατασκευή  και  λειτουργία
εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΟΤΟΦΑΡΜ ΙΚΕ» με αναερόβια χώνευση
μη  επικίνδυνων  αποβλήτων  και  αγροτικών  πρώτων  υλών  προς  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας
εγκατεστημένης ισχύος 999 kW που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθμόν 991 ιδιόκτητο αγροτεμάχιο
του αγροκτήματος Κίτρους του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας ”

3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

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

4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου ιδιοκτησίας 
της εταιρείας «ΚΟΤΟΦΑΡΜ ΙΚΕ» με αναερόβια χώνευση μη επικίνδυνων αποβλήτων και αγροτικών πρώτων
υλών προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 999 kW που πρόκειται να εγκατασταθεί 
στο υπ’ αριθμόν 991 ιδιόκτητο αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Κίτρους του ΔήμουΠύδνας - Κολινδρού, 
συνολικής έκτασης 15.000,00 m2.
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Οι πρώτες ύλες (υποστρώματα) της παραγωγικής διαδικασίας αναερόβιας χώνευσης του υπό μελέτη έργου, 
η ετήσια ποσότητα τροφοδοσίας τους1 καθώς και ο κωδικός των πρώτων υλών – αποβλήτων, σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) (Κοινή Υπουργική Απόφαση 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326 Β’)) 
περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες 1.1 και 1.2. της Μ.Π.Ε..
Τα τελικά προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας αναερόβιας χώνευσης είναι:
• Το χωνεμένο υπόλειμμα, το οποίο σύμφωνα με το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο και σε συνάρτηση με το είδος 
των πρώτων υλών – αποβλήτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία αναερόβιας χώνευσης 
του υπό μελέτη έργου, αποτελεί οργανικό λίπασμα και βελτιωτικό εδάφους. Το χωνεμένο υπόλειμμα 
υπόκειται σε μηχανικό διαχωρισμό σε διάταξη διαχωριστών κοχλιωτής συμπίεσης (screw press) καθώς και
φυγοκεντρικού διαχωριστή (centrifuge press) και:
◦ το υγρό κλάσμα τροφοδοτείται βαρυτικά σε δεξαμενές ωρίμανσης – αποθήκευσης του προκειμένου να 
παραμείνει εκεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, κατ’ ελάχιστον, πριν να καθίσταται δυνατή η εδαφική 
εφαρμογή του ως οργανικό υγρό λίπασμα αγροτικών καλλιεργειών.
◦ Το στερεό κλάσμα οδηγείται βαρυτικά στο κάτω μέρος των διαχωριστών, από όπου και θα παραλαμβάνεται 
από κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα ή μονάδες κομποστοποίησης προς περαιτέρω επεξεργασία.
• Το βιοαέριο, το οποίο είναι αέριο που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (CH4) και διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2) καθώς και ίχνη άλλων αερίων και ουσιών. Το βιοαέριο, μετά από την επεξεργασία του με στόχο την 
απομάκρυνση ανεπιθύμητων προσμείξεων (κυρίως υδρόθειου και υδρατμών), ξηραίνεται, συμπιέζεται και 
τροφοδοτείται σε Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η 
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μέσω των κατάλληλων έργων διασύνδεσης πωλείται στο δίκτυο ενώ μέρος 
της παραγόμενης θερμικής ενέργειας εκμεταλλεύεται για τη θέρμανση της δεξαμενής αναερόβιας χώνευσης.
Οι εκτιμώμενες ποσότητες παραγωγής των τελικών προϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας αναερόβιας 
χώνευσης του υπό μελέτη έργου περιγράφονται στον Πίνακα1.3.
Πίνακας 1.3: Τελικά προϊόντα παραγωγικής διαδικασίας αναερόβιας χώνευσης του υπό μελέτηέργου
Προϊόν                                                                Ποσότητα
Χωνεμένο υπόλειμμα                                         130,01 t/d
Υγρό κλάσμα μηχανικού διαχωρισμού              101,14 t/d
Στερεό κλάσμα μηχανικού διαχωρισμού            28,87 t/d
Βιοαέριο                                                      9.991,5 m3/d
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας                   7912 MWh/y
Παραγωγή θερμικής ενέργειας                    10930 MWh/y
Η παραγωγή υγρών αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία του υπό μελέτη έργου
αναλύεται ως εξής:
• Υγρά απόβλητα από την πλύση των οχημάτων μεταφοράς των πρώτων υλών, η εκτιμώμενη παροχή των 
υγρών αποβλήτων είναι 1,0 m3/d.
• Υγρά απόβλητα απορροής από την τσιμεντένια πλατφόρμα προσωρινής αποθήκευσης του στερεού 
κλάσματος μηχανικού διαχωρισμού.
• Συμπυκνώματα (νερό) που παράγεται κατά την προεπεξεργασία του παραγόμενου βιοαερίου και ειδικότερα 
κατά τη φάση της αφύγρανσης. Η παροχή των συμπυκνωμάτων είναι συνάρτηση της πραγματικής 
περιεκτικότητας του παραγόμενου βιοαερίου σε νερό καθώς και της επιθυμητής περιεκτικότητας υγρασίας για
την τροφοδοσία του στη ΜΕΚ. Για το σύνολο των παραπάνω περιγραφόμενων υγρών αποβλήτων 
προτείνεται η συγκέντρωση τους μέσω κατάλληλων καναλιών σε μικρές δεξαμενές συλλογής και η άντληση 
τους στη δεξαμενή παραλαβής υγρών πρώτων υλών.
Τα υγρά απόβλητα του προσωπικού λειτουργίας του υπό μελέτη έργου (αστικής φύσεως) εκτιμάται ότι θα 
ανέρχονται σε 150 lit/d. Προτείνεται η κατασκευή στεγανής δεξαμενής για την προσωρινή αποθήκευση των 
υγρών αποβλήτων μέχρι την παραλαβή τους από κατάλληλα αδειοδοτημένο βυτιοφόρο όχημα και τη 
μεταφορά τους στην πλησιέστερη Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).
Η κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη έργου έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
• αποδοτικότερη χρήση των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων αποβλήτων - πρώτων υλών και ειδικότερα των 
πτηνοτροφικών – κτηνοτροφικών αποβλήτων καθώς και των λοιπών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, καθώς 
με την υλοποίηση του υπό μελέτη έργου παρέχεται άμεση δυνατότητα αξιοποίησής τους, χωρίς την ανάγκη 
μεταφοράς τους σε μεγάλες αποστάσεις που μπορεί να συνεπάγεται μεγαλύτερη περιβαλλοντική αλλά και 
οικονομική επιβάρυνση.
• Μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων και ειδικά αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με μια συμβατική 
μονάδα παραγωγήςηλεκτρικής ενέργειας .
• Συμβολή προς την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής • Οι μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα/ βιοαερίου θεωρούνται ως«σταθμοί βάσης». Η λειτουργία τους δεν είναι 
συνάρτηση καιρικών συνθηκών, συνεπώς μπορεί να συνεισφέρει στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου και 
στη μείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής (δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των αιχμών 
είναιιδιαίτερα δαπανηρή).
• Παροχή οργανικού υγρού και στερεού λιπάσματος/ εδαφοβελτιωτικού ανώτερων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών και μικρότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε  σύγκριση με τα λιπάσματα που 
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χρησιμοποιούνται στην υφιστάμενη κατάσταση (κυρίως ανόργανα χημικά λιπάσματα καθώς και 
επεξεργασμένα, ή μερικώς ανεπεξέργαστα, κτηνοτροφικά απόβλητα).
• Προσφορά θέσεων εργασίας κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας.
Παρατίθεται τέλος η σύγκριση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την ηλεκτροπαραγωγή με ορυκτά 
καύσιμα και βιοαέριο
Καύσιμο Εκπομπές CO2 (kg/kWh) Εκπομπές CH4(g/kWh) Εκπομπές N2O(g/kWh)
Λιγνίτης                   0,334                               0,038                             0,005
Βιοαέριο                  0,178                               0,011                             0,002
Για την εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας στάλθηκαν αντιρρήσεις από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού και από την Τ.Κ. Πύδνας, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί και στο Περιφερειακό
Συμβούλιο.
Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σας ενημερώνουμε ότι υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για το 
περιεχόμενο της ΜΠΕ του Θέματος και προτείνει να γίνει δεκτή, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αναφέρονται στη σχετική ΜΠΕ.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γνωμοδοτούμε  θετικά  για  την  υλοποίηση  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας  σύμφωνα  με  τους  όρους-
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 του παρόντος”              

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”.
      ζ) το διαβιβαστικό του Π.Σ.Κ.Μ. στις 11-03-2022 με θέμα «Παραπομπή θεμάτων
στην  Επιτροπή  Ανάπτυξης,  Καινοτομίας  και  Αγροτικής  Οικονομίας  Π.Κ.Μ.  του
Περιφερειακού Συμβουλίου (αρθ. 164 του Ν. 3852/2010)»

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

 Γνωμοδοτεί   θετικά    επί της μελέτης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή
και  λειτουργία  εγκατάστασης  παραγωγής  βιοαερίου  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας
«ΚΟΤΟΦΑΡΜ  ΙΚΕ»  με  αναερόβια  χώνευση  επικίνδυνων  αποβλήτων  και  αγροτικών
πρώτων υλών προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 999 kW
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που  πρόκειται  να  εγκατασταθεί  στο  υπ’  αριθμόν  991  ιδιόκτητο  αγροτεμάχιο  του
αγροκτήματος Κίτρους του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας, σύμφωνα με
τους όρους-προϋποθέσεις που αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-
Δ9  (αρ.  πρωτ.  563480(2471)/29-12-2022  εισήγηση  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  &
Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας). 

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

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Γκανούλης Φίλιππος. 

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

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη
                                                                     

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας
         Η Γραμματέας
          Κουκίδου Ηρώ
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