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

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης 
ισχύος 37,61316MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο 
διασύνδεσης με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο 
Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης 33/150 KV στη θέση 
ΚΟΤΥΛΙ), της εταιρείας «ΙΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Κοτύλι - 
Βαφιοχώρι» , της Δ.Ε. Πολυκάστρου, του Δήμου 
Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας(ανήκει στην υποκατηγορία Α2)» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/15-11-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  103 / 2022 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 15 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 11η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 801303(791)/11-11-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 11-11-2022 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 4ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 

37,61316MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με τον περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένο ΥποσταθμόΑνύψωσης Τάσης 33/150 KV στη θέση ΚΟΤΥΛΙ), της εταιρείας «ΙΣΙΔΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », που προτείνεται να εγκατασταθεί στη 

θέση «Κοτύλι - Βαφιοχώρι» , της Δ.Ε. Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας(ανήκει στην υποκατηγορία Α2)» και έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια του 

θέματος  κα. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλο  Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη την αρ. 

ΑΔΑ: 6Ψ8Ω7ΛΛ-2ΗΗ



 

 

πρωτ.650385 (2599)/12-10-2022 εισήγηση του Τμήματος  Περιβάλλοντος & Υδροικονομίας της Π.Ε. 

Κιλκίς 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.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 και 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. ΚΥΑ 3137/191/φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που 

αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» 

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 έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος  37,61316 MW και 
συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης 33/150 KV στη 
θέση ΚΟΤΥΛΙ), της εταιρείας «ΙΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », που προτείνεται να εγκατασταθεί 
στη θέση  «Κοτύλι - Βαφιοχώρι» , της Δ.Ε.  Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας,  Π.Ε. Κιλκίς,  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.     

 Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα αποτελείται από 64.654  φωτοβολταϊκά  πάνελ μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ονομαστικής ισχύος  
540 W το καθένα ,  τα οποία  οργανώνονται σε ομάδες (συστοιχίες) όπου συνδέονται εν σειρά. Κάθε συστοιχία (String) 
αποτελείται από 26 Φ/Β εν σειρά συνδεδεμένα και συνολικά θα υπάρχουν 2.679 συστοιχίες.  

Ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός θα συνδεθεί μέσω υπόγειας γραμμής μέσης τάσης 33 kV, μήκους περί τα 4 km, με τον Υποσταθμό 
(33/150KV) στη θέση «Κοτύλι», ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 2,5 χλμ από τον φ/β σταθμό του θέματος.  Ο εν λόγω 
υποσταθμός   έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά στο  πλαίσιο άλλης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Φ/Β 
σταθμό «Κοτύλι» ως συνοδό του έργο. Ο εν λόγω Φ/Β σταθμός είναι έργο της εταιρείας «ΙΔΕΑ ΦΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία, όπως και η «ΙΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποτελεί 
θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΙΔΕΑ.  

Το γήπεδο εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου έχει συνολική επιφάνεια 305.699,53 τ.μ. το οποίο αναλύεται σε 5 γήπεδα, 
που αποτελούνται από αγροτεμάχια (ιδιωτικές μη εποικιστικές  εκτάσεις), ως ακολούθως :  

Γήπεδο 01: 154.969,96 τιμ  

Γήπεδο 02: 5.355,34 τ.μ.  

Γήπεδο 03: 5.602,55 τ.μ.   

Γήπεδο 04: 22.853,35 τ.μ.   

Γήπεδο 05: 116.918,32 τ.μ.   

Τα γεωτεμάχια 01, 02 και 03 βρίσκονται εντός του τεμαχίου με αριθμό 514 (μη εποικιστικό αγροτεμάχιο σύμφωνα με το 
τοπογραφικό της ΜΠΕ) της οριστικής διανομής του έτους 1959 του αγροκτήματος Βαφιοχωρίου. Τα γεωτεμάχια 04 και 05 
βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Κοτύλης (μη εποικιστικό αγρόκτημα).  

 Το φωτοβολταϊκό πάρκο  χωροθετείται :  

2,45 χιλιόμετρα ανατολικά του οικισμού της Νέας Καβάλας  

1,55  χιλιόμετρα  νότια του οικισμού του Βαφιοχωρίου.  

0,96  χιλιόμετρα  ανατολικά του οικισμού του Χρυσοκάμπου.  

3,91  χιλιόμετρα  βορειοανατολικά του οικισμού του Λιμνοτόπου  

2,08  χιλιόμετρα  βόρεια του οικισμού Σιταριά  

Εφάπτεται εξωτερικά των ορίων του οικισμού Κοτύλης , χωρίς να τον περιλαμβάνει  

ΑΔΑ: 6Ψ8Ω7ΛΛ-2ΗΗ
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Για τον φωτοβολταϊκό  σταθμό εκδοθεί η υπ. αριθμ. ΒΕΒ-4251  Βεβαίωση παραγωγού από τη Ρ.Α.Ε. 

Το σύνολο  του έργου εντοπίζεται σε εκτάσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης. ,  

Η συνολική έκταση του έργου δεν είναι δάσος και δεν βρίσκεται σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας που αποτελούν  ζώνες 
αποκλεισμού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Εθνικού Πλαισίου  Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464/Β/03-12-2008). Αυτό τεκμηριώνεται ως ακολούθως :  

 Σύμφωνα με τον αναρτημένο / κυρωμένο δασικό χάρτη  και όπως βεβαιώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα που 
συνοδεύουν την ΜΠΕ, τα γήπεδα εγκατάστασης του έργου δεν  εμπίπτουν σε εκτάσεις που διέπονται  από τις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας.  

 Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ.  372924/12690/09-06-2022 έγγραφο της  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής / ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Κιλκίς  με συνημμένα τα υπ. αριθμ. 269, 270, 271, 272 και 273 πρακτικά της 09-06-2022  της  
ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Κιλκίς, τα γήπεδα που αποτελούν την έκταση του έργου,  «είναι απλή γεωργική γη».  

Το μεγαλύτερο μέρος του Φ/Β Πάρκου (πλην τμήματος του γηπέδου 5) πρόκειται να εγκατασταθεί εντός  της Προστατευόμενης 
Περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, με τη κωδική ονομασία  GR1230005 «Περιοχή Έλους Αρτζάν», η 
οποία σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας - 
Special Protection Area (Ζ.Ε.Π .- S.P.A.) για την Ορνιθοπανίδα.  Για το λόγο αυτό συντάχθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης η οποία βρίσκεται στο παράρτημα της ΜΠΕ.  

Η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης συμπεραίνει ότι : «Συμπερασματικά, η ανάπτυξη του προτεινόμενου έργου δεν 
αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τα προστατευταία αντικείμενα της οικείας ΖΕΠ, να προκαλέσει μείωση του πληθυσμιακού 
μεγέθους των ειδών της ορνιθοπανίδας ή να επηρεάσει το βαθμό διατήρησής τους. Τέλος, το έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει 
την εύρυθμη λειτουργία της οικείας ΖΕΠ και η συνεισφορά του στις αθροιστικές επιπτώσεις είναι χαμηλή. Σύμφωνα με την 
συνολική αξιολόγηση οι επιπτώσεις του έργου αξιολογούνται ως χαμηλά – αρνητικές, επομένως το προτεινόμενο έργο δεν 
αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις και συνίσταται η ανάπτυξή του υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν τα 
προτεινόμενα μέτρα μετριασμού που αναφέρονται στην παρούσα ΕΟΑ (βλέπε Κεφάλαιο 6). Επιπλέον, η λειτουργία του 
προτεινόμενου έργου μπορεί να αμβλύνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 
απειλές για τη βιοποικιλότητα».  Σημειώνουμε ότι επιγραμματικά τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού αφορούν την αποφυγή 
χρήσης φυτοφαρμάκων για τον περιορισμό της βλάστησης, τη διατήρηση των φυτοφρακτών όπως δέντρα,  ακανθωτοί θάμνοι  
και πέτρες - θέσεις φωλιάσματος εντός του πάρκου, την αποφυγή εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης του πάρκου  κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο, την αποφυγή νυχτερικού φωτισμού, την αποφυγή συγκέντρωσης λιμναζόντων υδάτων κλπ.  

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία του φακέλου ΜΠΕ, διαπιστώνεται ότι το προτεινόμενο έργο είναι συμβατό με τα κριτήρια 
χωροθέτησης ως προς τις περιοχές αποκλεισμού.  

Η μονάδα  αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της  υπ. αριθμ. Απόφασης 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, ενώ αποτελεί έργο χαμηλής  
όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012), όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει .    

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. 

  Ο Δήμος Παιονίας με την υπ. αριθμ. πρωτ. 126/2022  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι διαθέσιμη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(ΑΔΑ Ψ52ΙΩΞΡ), αποφασίζει ομόφωνα ως προς τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, «θετικά εφόσον το έργο θα 
αναπτυχθεί σε ιδιωτικές αποκλειστικά εκτάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση δηλαδή εφόσον η επένδυση θα αναπτυχθεί συνολικά σε 
εκτάσεις που είναι κοινόχρηστες, είτε αναπτυχθεί σε μέρος των εκτάσεων που είναι κοινόχρηστες , η γνωμοδότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου είναι αρνητική».  

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α -  Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την 
ΜΠΕ του έργου, με το υπ. αριθμ. πρωτ. 19737/20-09-2022  έγγραφο του, το οποίο είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό 
περιβαλλοντικό μητρώο,  καταλήγει ως συμπέρασμα της  αξιολόγησης της ΕΟΑ  στην «ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων λόγω διαπιστωμένων ελλείψεων της ΕΟΑ» με την αιτιολογία ότι «Στην ΕΟΑ του παραρτήματος να αναλυθούν οι 
σωρευτικές συνέπειες των υπαρχόντων έργων αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε σχέση με την προστατευόμενη περιοχή 
προκειμένου να εκτιμηθούν οι πιθανές επιπτώσεις (311,75 ha) στην προστατευόμενη ορνιθοπανίδα. Πέραν αυτού, στην ΕΟΑ θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν περισσότερα στοιχεία για την παρακολούθηση της άγριας πανίδας και κυρίως του προστατευόμενου 
θηλαστικού Lutra lutra (βίδρα)». 

Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας και όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο, δεν έχει γίνει στο πλαίσιο 
δημόσιας διαβούλευσης η γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας 
του  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 για τις αρνητικές ή αμφίσημες  γνωμοδοτήσεις  των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, δηλαδή 
για την ΜΠΕ του θέματος η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 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  : 
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Να τηρηθούν ακριβώς τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού  του κεφαλαίου 6 της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, τα 
οποία να αναγραφούν στο σώμα της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.   

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

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 σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 37,61316MW και συνοδά έργα (υπόγειο 
δίκτυο διασύνδεσης με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης 33/150 KV στη 
θέση ΚΟΤΥΛΙ),της εταιρείας «ΙΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Κοτύλι-Βαφιοχώρι»,της Δ.Ε. Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, 
Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας(ανήκει στην υποκατηγορία Α2), σύμφωνα με τους όρους-
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 650385(2599)/12-10-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς. 
 
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος, Αγαθαγγελίδου Ανατολή και 
Γκανούλης Φίλιππος . 
 
Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ανεστάκης Ιωάννης. 
 
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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