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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέας 
πτηνοτροφικής μονάδα 
δυναμικότητας 94.500 ορνίθων 
πάχυνσης ανά εκτροφή (567.000 
πτηνά/year), της εταιρείας 
ΚΟΤΟΦΑΡΜ ΙΚΕ, στη θέση 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΡΙΑ, αγρ/τος Τ.Κ. 
Μακρύγιαλου, Δ.Ε. Μεθώνης, Δ. 
Πύδνας – Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας, 
Π.Κ.Μ. (αρ. κλ.50)( Από αναβολή).» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/19-11-2021 

Αριθμ. Απόφασης:  106  / 2021 

      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 19 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  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. 
729782(888)/15-11-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα, στις 15-11-2021 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 δέκα τρία (13) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος             

     3.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος             

4  .Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

5.  Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

6.  Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

7.  Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

8.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

    9.  Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

 10. Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 

 
 

 11.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

 12.   Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος  

 13.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   14 .  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 
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Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται «με 
τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης 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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέας πτηνοτροφικής μονάδα 
δυναμικότητας 94.500 ορνίθων πάχυνσης ανά εκτροφή (567.000 πτηνά/year), της 
εταιρείας ΚΟΤΟΦΑΡΜ ΙΚΕ, στη θέση ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΡΙΑ, αγρ/τος Τ.Κ. Μακρύγιαλου, 
Δ.Ε. Μεθώνης, Δ. Πύδνας – Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. (αρ. κλ.50)(από 
αναβολή)» και έδωσε το λόγο στον  κ. Σιάσιο Αθανάσιο, υπάλληλο του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας, o οποίoς έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την αρ. πρωτ. 137234(586)/19-04-2021 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας η οποία έχει ως εξής: 
“ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α  ΤΟΙΧΕΙΟ 
ΘΕΣΜΙΚΟΥνΠΛΑΙΣΙΟΥ (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 
όπως ισχύει 
ii) Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ... 
iii) Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α΄/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ... και λοιπές 
διατάξεις» 
iv) Υ.Α. αριθ. Οικ. 2307/2016/ΦΕΚ 439/Β/2018 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 
απόφασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ.Α΄209/2011)...» Κατάταξη 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/21.09.2011 
v) 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. 
vi) 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. 
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 Τo με ΑΠ: 139644/189/8 Μαρτίου 2021 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΚΜ (Α.Π.: 
144927/620/9-3-2021 της υπηρεσίας μας) Δημοσιοποίηση – Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για το έργο του 
Θέματος: Νέα πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 94.500 ορνίθων πάχυνσης ανά εκτροφή, της εταιρείας 
ΚΟΤΟΦΑΡΜ ΙΚΕ, στη θέση ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΡΙΑ, αγρ/τος Τ.Κ. Μακρύγιαλου, Δ.Ε. Μεθώνης, Δ. Πύδνας – 
Κολινδρού , Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. (αρ.κλ.50) 
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

   Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού εγγράφου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της  ΠΚΜ  (σχετ. viii) για το 
έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής: 

 Πρόκειται για νέα πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 94.500 κοτόπουλων πάχυνσης ανά εκτροφή, δηλ. 
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567.000 πτηνά/year (94.500 πτηνά ανά εκτροφή* 6 εκτροφές ανά έτος), στην οποία λαμβάνεται υπόψη η 
μέγιστη δυναμικότητα και σύμφωνα με τα προτεινόμενα κτίρια, η οποία αντιστοιχεί σε πυκνότητα εκτροφής 18 
πτηνά/m2 ή 39 kg/m3 και Μ.Β. πτηνών 2,2 kg που μπορεί να δοθεί στον κτηνοτρόφο μετά από αίτημα 
παρέκκλισης στην κτηνιατρική υπηρεσία [εάν πληρούνται τα παρατήματα Ι και ΙΙ του αρ. 3 της ΚΥΑ 
283329/1412-2010 (ΦΕΚ 1940 Β΄)], έτσι ώστε στην ΑΕΠΟ να τεθούν περιβαλλοντικοί όροι για το 
δυσμενέστερο σενάριο. 

   Μετά την ΑΕΠΟ θα υποβληθεί φάκελος για έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας και σύμφωνα με το αρ. 
106 του Ν. 4711/2020 (ΦΕΚ 145 Α΄), για πυκνότητα εκτροφής 15 πτηνά/m2. Η μονάδα υπάγεται στις 
διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄1450) – Οδηγία IED για την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης (Παράρτημα Ι, αρ. 61, α/α 6.6.α:εντατική εκτροφή κοτόπουλων με > 40.000 θέσεις για 
πουλερικά). 

  Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των συνολικών απαιτήσεων της μονάδας σε νερό ανέρχονται σε 4.764 m3/y, οι οποίες 
θα καλύπτονται από την προτεινόμενη γεώτρηση (αφού προηγηθεί αδειοδότηση από Δ/νση Υδάτων ΠΚΜ) 
και το αρδευτικό δίκτυο και σύμφωνα με την ειδική υδρογεωολογική μελέτη. 

   Ο όγκος του μίγματος κοπριάς – στρωμνής κατά το διάστημα αποθηκεύσεων, υπολογίζεται ως εξής : 
Vστερ. αποβλ. = (Vκοπριάς + 0,5 στρωμνής) * αριθμός ημερών αποθήκευσης = (8,4 m3/d + 2,3 m3/d) * 60 = 
642 m3. 

    Η στρωμνή συνεισφέρει στον όγκο του κοπροσωρού περίπου κατά το ήμισυ του όγκου της λόγω 
συμπίεσης κατά τη χρήση της και πλήρωσης των κενών με κοπριά οπότε ο απαιτούμενος όγκος 
αποθήκευσης των στερεών αποβλήτων, υπολογίζεται ως εξής : Vαποθ. στερ. = Vστερ. αποβλ. * 0,5. = 642 
m3 * 0,5 = 321 m3 (ο απαιτούμενος όγκος εκτιμάται στο μισό του παραγόμενου όγκου λόγω συμπίεσης, 
χώνευσης και αποξήρανσης του υλικού. 

    Τελικά ο όγκος των στερεών αποβλήτων που θα απομακρύνεται από το στάβλο ανά εκτροφή είναι 321 m3. 
Οπότε, ο ετήσιος παραγόμενος όγκος, για 6 εκτροφές θα ανέρχεται σε 1.926 m3/y.  

   Η παραγόμενη κοπριά θα αποθηκεύεται προσωρινά σε κοπροσωρό εντός του γηπέδου και θα 
απομακρύνεται άμεσα προς αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης ΖΥΠ κατηγορίας 2, για εργασίες R1 
(παραγωγή βιοαερίου κ.λ.π.) ενώ για τη διάθεση της κοπριάς σε αγροκτήματα, χωρίς μεταποίηση απαιτείται η 
έγκριση της κτηνιατρικής υπηρεσίας και σύμφωνα με το αρ. 13 του κανονισμού 1069/2009. 

Στη μονάδα θα παράγονται 567.000 όρνιθες κρεατοπαραγωγής ανά έτος (6 εκτροφές) και τα νεκρά πτηνά θα 
ανέρχονται σε περίπου 34.020 πτηνά/y ή 61 tn/y (για πουλιά Μ.Ο 1,8 kg). 

  Τα νεκρά πτηνά θα συλλέγονται σε καθημερινή βάση και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικούς 
θαλάμους (εργασίες D15) και σύμφωνα με το αρ. 11, παρ.3 της ΥΑ 612/118658/23-5-2020 (ΦΕΚ 1983Β΄). 
Στη συνέχεια θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης ΖΥΠ κατηγορίας 2  για αδρανοποίηση 
και περεταίρω αξιοποίηση(εργασίες R1). 

  Η μονάδα υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (Β 1931) ΄΄ Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου….΄΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει διότι ελέγχεται ως προς την παραγωγή 
των αερίων του παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ αυτής. Έτσι, έχει υποχρέωση υποβολής απογραφικού δελτίου 
έκλυσης ρύπων (Ε PRTR) έως τις 31 Μαρτίου κάθε  έτους για τους εκλυόμενους ρύπου της προηγούμενης 
χρονιάς. 

   Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή 
αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας, μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία, 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 με επί πλέον παρατηρήσεις τις κάτωθι: 
1) πρίν την έγκριση λειτουργίας της μονάδας,  να υποβληθεί φάκελος συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού, 
όπου θα καθοριστούν οι φορείς διαχείρισης των ΖΥΠ και η μονάδα επεξεργασίας των λυμάτων και θα 
προσκομιστούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις και συμφωνητικά συνεργασίας. 
2)  η επεξεργασία και διαχείριση των υγρών αποβλήτων της μονάδας (που προσομοιάζουν με αυτά των 
αστικών) να γίνεται μόνο με διάθεση σε στεγανές σηπτικές δεξαμενές και στη συνέχεια σε ΕΕΛ, και όχι με 
σύστημα σηπτικής – απορροφητικής δεξαμενής. 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προυποθέσεις που 
παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας” 

 

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος ο κ.  Αβραμόπουλος λέγοντας ότι 
τους προβληματίζουν ως παράταξη τα εξής: Στη ΜΠΕ η ύδρευση προβλέπεται από 
ιδιωτική γεώτρηση η οποία θα ανορυχθεί εντός του γηπέδου της εγκατάστασης. Ωστόσο 
δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά καθώς οι απαιτούμενες ποσότητες νερού στην 
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εκτροφή υπολογίζονται στη μελέτη κατά ~ 3.000 κ.μ περισσότερα  από τη δυνατότητα 
απόληψης νερού από την προτεινόμενη γεώτρηση. Η διαφορά αναφέρεται πως θα 
καλύπτεται από το αρδευτικό δίκτυο. Όμως σύμφωνα με τη ΜΠΕ το γήπεδο της 
μονάδας, ανήκει σε υπόγειο υδατικό σύστημα που  παρουσιάζει κακή ποσοτική 
κατάσταση, με πτωτικές στάθμες και ποιοτικά προβλήματα λόγω υπεράντλησης, 
αστικών λυμάτων, γεωργίας και κτηνοτροφίας. Στη μονάδα θα απασχολούνται μόλις 3 
άτομα για την επίβλεψη και τη διαχείριση 94.500 ορνίθων πάχυνσης σε μονάδα 24ωρης 
λειτουργίας. Η δυναμικότητα του πτηνοτροφείου (253000 πτηνά) βασίζεται στη 
δυνατότητα παρέκκλισης για μεγαλύτερη πυκνότητα εκτροφής, σύμφωνα με το νομικό 
πλαίσιο και σχετική τεκμηρίωση της επιχείρησης  στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
Επιβάλλεται συνεπώς αύξηση και εντατικοποίηση των ελέγχων για τις συνθήκες εντός 
της μονάδας για την καλή διαβίωση των πτηνών, κάτι που με δεδομένη την 
υποστελέχωση φαίνεται δύσκολο. Υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση από το κοινοτικό 
συμβούλιο Μακρυγιάλλου και έγγραφο διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής, που 
εκφράζουν προβληματισμό ιδιαίτερα για τις οσμές. Σύμφωνα με την ΜΠΕ η υπό μελέτη 
περιοχή για την κατασκευή της μονάδας βρίσκεται εντός της αρχαιολογικής περιοχής του 
Μακρυγιάλου, και σε απόσταση 570μ. ανατολικά του γηπέδου της μονάδας, βρίσκεται  ο 
αρχαιολογικός χώρος της Πύδνας.Ακόμα ότι θα πρέπει να ελεγχθεί η επέκταση  του 
βιολογικού καθαρισμού της μονάδας του πτηνοσφαγείου Αμβροσιάδη στην Κατερίνη 
αφού εκεί θα καταλήγουν τα υγρά απόβλητα και αυτής όπως και πολλών άλλων 
μονάδων της περιοχής.Το βασικότερο όμως όλων είναι ότι δραστηριότητα της 
συγκεκριμένης επιχείρησης (που εκπροσωπεί ο Αμβροσιάδης) περιλαμβάνει κι άλλες 
πτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή, όπως επίσης και τα σφαγεία, η λειτουργία των 
οποίων συσχετίστηκε πρόσφατα με την επιμόλυνση της Περιφ. Τάφρου και τη δυσοσμία 
της Κατερίνης. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σε εκκρεμότητα αυτά τα ζητήματα και να 
δίνονται εγκρίσεις για άλλες δραστηριότητες αυτής της επιχείρησης.Λαμβάνοντας υπόψη 
όλα τα παραπάνω και:- Την τεκμηριωμένη αντίθεσή τους στην αξιοποίηση των 
κτηνοτροφικών αποβλήτων από ιδιωτικές μονάδες για την παραγωγή ενέργειας στο 
πλαίσιο της «απελευθέρωσής» της και τις πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις που κατά τη 
γνώμη μας έχει για τα λαϊκά στρώματα. - Την απουσία αυτοψίας στην περιοχή του έργου 
από τη γνωμοδοτούσα υπηρεσία αλλά και τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας για τον 
απορροφητικό βόθρο, την απουσία σχεδίου διάθεσης των ζωικών αποβλήτων, της 
κοπροσωρού κλπ.- Την αδυναμία ουσιαστικού ελέγχου της τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων και των πρόσθετων προϋποθέσεων που βάζει η υπηρεσία, λόγω 
του νομικού πλαισίου λειτουργίας τους και  αποψίλωσης των υπηρεσιών ελέγχου από  
προσωπικό και μέσα,καταψηφίζουνε. 

 
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 
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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. 
ζ) το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: “Νέας 
πτηνοτροφικής μονάδα δυναμικότητας 94.500 ορνίθων πάχυνσης ανά εκτροφή (567.000 
πτηνά/year), της εταιρείας ΚΟΤΟΦΑΡΜ ΙΚΕ, στη θέση ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΡΙΑ, αγρ/τος Τ.Κ. 
Μακρύγιαλου, Δ.Ε. Μεθώνης, Δ. Πύδνας – Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. (αρ. κλ.50) 
(ΠΕΤ: 2102486822), σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο 
έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ. 137234(586)/19-04-2021 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας) καθώς και 
με τους όρους- προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ.1173/19-4-2021 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού και με τους όρους- προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 210250/20-09-2021 γνωμοδότηση της Δ/νσης 
Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος, Θωμά Δήμητρα, 
Τζιουβάρας  Χρήστος, Αβραμόπουλος Σωτήριος και Χρυσομάλλης Νικόλαος.  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως 
ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 

 
 
 

Η Γραμματέας 

Κουκίδου Ηρώ                                                         
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