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ΘΕΜΑ  4

«Γνωμοδότηση επί  της  μελέτης  περιβαλ-
λοντικών  επιπτώσεων  για  την  μονάδα
παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργα-
σία  αποβλήτων  και  συμπαραγωγής  ηλε-
κτρικής  και  θερμικής  ενέργειας  από  την
καύση  του  παραγόμενου  βιοαερίου  (ετή-
σια  παροχή αποβλήτων  προς επεξεργα-
σία:  46.280  τον.  ηλεκτρική  ισχύς:1,7MW
μετά την επέκταση)  της  εταιρείας  με  την
επωνυμία ¨ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨ΒΙ.ΠΕΛ. ΑΕ¨ στα αγροτε-
μάχια 363 & 364 του αγροκτήματος Ακρο-
λίμνης, Δ. Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας της ΠΚΜ.»

Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/28-06-2021
Αριθμ. Απόφασης:  46 / 2021
      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 28 Ιουνίου 2021,  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00
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. 383326(495)/24-06-2021  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της,
Αντιπεριφερειάρχη  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  της  Π.Κ.Μ.,  κ.  Κωνσταντίνου
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 24-06-2021 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. Μαλλιαρας 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.  Τεκτερίδης Γαβριήλ-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 Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας  πραγματοποιείται
«με  τηλεδιάσκεψη»,  όπως  ορίζεται  στην  παρ.  1  του  άρθρου  10  της   Πράξης
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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 για  την μονάδα παραγωγής βιοαερίου
από την επεξεργασία αποβλήτων και συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας  από  την  καύση  του  παραγόμενου  βιοαερίου  (ετήσια  παροχή
αποβλήτων προς επεξεργασία: 46.280 τον.  ηλεκτρική ισχύς:1,7MW μετά την
επέκταση)  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ¨ΒΙΟΑΕΡΙΟ  ΠΕΛΛΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨ΒΙ.ΠΕΛ. ΑΕ¨ στα αγροτεμάχια 363 & 364 του αγροκτήματος
Ακρολίμνης,  Δ.  Πέλλας,  Π.Ε.  Πέλλας  της  ΠΚΜ.»  και  έδωσε  το  λόγο  στον
Περιφερειακό Σύμβουλο, κ. Ζέρζη Πέτρο, ο οποίος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την
αρ. πρωτ. οικ. 366568(1049)/16-06-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της Π. E. Πέλλας,  η οποία έχει ως εξής:
“ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄85) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
3. Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις».
4. Καν.142/25-2-11 & Καν.749/29-7-11 για την εφαρμογή του Καν1069/2009 του Ευρωπαικού Κοινο-
βουλίου. Περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροιόντα και παράγωγα προιόντα που δεν προορί-
ζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά οροσμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από Κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι
οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία.
5. Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
 6.Ν.  4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24)  «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».
7. Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
8. Την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄1048) Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτε-
χνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.
9.  Υ.Α.  37674/2016  (ΦΕΚ  Β΄2471)  «Τροποποίηση  και  κωδικοποίηση  της  υπουργικής  απόφασης
1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγο-
ρίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ Β΄439) και ισχύει.
10. Την αριθ. 166640/2013 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 554/Β/08-3-13) Πρόσθετες υποχρεώσεις  περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που
παράγεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας.
11. Την αριθ. 1420/8203/2015 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΕΝ (ΦΕΚ 1709/Β/17-8-2015) Κώδικας Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής για την προστασία (ΚΟΓΠ) των νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.
12. Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β΄45) «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  Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’αριθ. 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. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκη-
σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
14. Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ Α΄226), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 81320 και 77909 από 1-12-2016
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ Β΄4302).
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«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και  «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
15. Υπ’ αριθ. οικ._2482/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.΄708)
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κε-
ντρικής Μακεδονίας»
16. Υπ’ αριθ. oικ. 570607(7712)/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ  ΄3475)
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
17. Υπ’ αριθ. 602161(8148)/25-09-2019 απόφαση (ΦΕΚ 3745 Β) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων
και άλλων πράξεων ¨ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ¨».
18. Υπ΄αριθ. ΠΚΜ οικ. 677727(4188) από 30-10-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»
 19.Υπ. αριθ. ΠΚΜ οικ. 503741(3827)/10-10-2018 απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. «Τοπο-
θέτηση Προϊσταμένου στη Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πέλλας της Π.Κ.Μ.».
20.Υπ’ αριθ. 322443(420)/1-6-2021 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Π.Κ.Μ. Ανακοίνω-
ση - Πρόσκληση του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΚΜ.
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης  έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α)  Η  υπό  εξέταση  ΜΠΕ  υποβλήθηκε  αρμοδίως  σύμφωνα  με  τις  ειδικές  διατάξεις  της  Κ.Υ.Α.
104248/2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και  περιλαμβάνει  το  κυρίως κείμενο της ΜΠΕ,  θεματικούς χάρτες  με
γεωγραφική, περιβαλλοντική, χωροταξική πληροφορία και σχέδια σε κατάλληλη κλίμακα και αφορά στην
έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου του θέματος.

       Η Μελέτη υπεβλήθη με σκοπό την τροποποίηση λόγω επέκτασης της υπ΄ αριθμ. 591/06.02.2020
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια-
σμού Κεντρικής Μακεδονίας. 
       Η επέκταση της μονάδας αφορά την:
• Αύξηση της δυναμικότητας της υπό μελέτη μονάδας παραγωγής βιοαερίου, η οποία περιλαμ-
βάνει τα ακόλουθα:
              - αύξηση της ετήσιας παραγωγής αποβλήτων προς επεξεργασία, από 28.872,50tn/έτος σε
46.280tn/έτος.
              - αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
0,95MW σε 1,70MW, με την εγκατάσταση νέας μηχανής συμπαραγωγής. 

• Επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης της υπό μελέτη μονάδας παραγωγής βιοαερίου, στο υπ΄
αριθ. 364 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ακρολίμνης εμβαδού 16.689m2. Η έκταση του γηπέδου εγκα-
τάστασης της υπό μελέτη μονάδας, μετά την αιτούμενη επέκταση  θα ανέρχεται σε 40.411m2 (363 & 364
αγροτεμάχια). Στο υπ’ αριθ. 364 αγροτεμάχιο πρόκειται να διαμορφωθεί νέα κλειστή στεγανή λιμνοδεξα-
μενή (Lagoon),  ωφέλιμης χωρητικότητας 25.000m3. Για την εν λόγω επέκταση έχει χορηγηθεί η υπ’
αριθ. πρωτ. 204144(592)/8.4.2021 Βεβαίωση Χωροθέτησης από την Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλ-
λοντος Πέλλας.

• Αντικατάσταση του τρόπου εξυγίανσης των ζωικών υποπροϊόντων με τη μέθοδο της παστερίω-
σης.

• Προσθήκη νέων δομικών κατασκευών, όπως: 
- Δεξαμενή Παστερίωσης πρώτων υλών, χωρητικότητας 169m3- Εμβαδού 32,15 m2
- Δεξαμενή χλωριούχου σιδήρου, χωρητικότητας 22m3 – Εμβαδού 9,62 m2
- Πύργος Αποθείωσης διαστάσεων d= 3m και h= 12m (εμβαδού κάλυψης 12,67 m2)
- Βάση εξοπλισμού επεξεργασίας αερίου 15,25 m2 
- Νέος εναλλάκτης θερμότητας εμβαδού 1,38 m2 
- Προκατασκευασμένος οικίσκος μηχανής συμπαραγωγής, εμβαδού 36m2 
- Κτίριο υποσταθμού, εμβαδού 27,30 m2 
- Προκατασκευασμένος οικίσκος γραφείων, εμβαδού 14,4m2 

• Εγκατάσταση και δεύτερου συστήματος αποθείωσης – φίλτρο ενεργού άνθρακα πριν την είσο-
δο του αερίου στη μηχανή συμπαραγωγής. 

         Η εν λόγω δραστηριότητα χωροθετείται 860m βορειοανατολικά του οικισμού Ακρολίμνης, 1300m
δυτικά της Κρύας Βρύσης και 2.000m νότια των Εσωβάλτων. Οι συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) του συνολι-
κού γηπέδου είναι:

A/A X Y
Α 354.006,72 4.505.114,31
Β 354.121,98 4.505.182,50
Γ 354.286,95 4.505.280,15

ΑΔΑ: ΨΣΥΘ7ΛΛ-Ε36



Δ 354.350,18 4.505.174,39
Ε 354.185,74 4.505.075,85
Ζ 354.070,89 4.505.007,03

          Σύμφωνα με την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ Β΄2471) το έργο κατατάσσεται:

- 4η  Ομάδα  -  Συστήματα  Περιβαλλοντικών  Υποδομών,  υποκατηγορία  Α2,  με  α/α  11α
¨Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου(εργ R3)
ετήσιας παροχής αποβλήτων προς επεξεργασία Q=46.280 ton/έτος < 100.000 ton/έτος.

- 10η  Ομάδα  -  Ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  -  κατηγορία  Α,  υποκατηγορία  Α2,  Α/Α  6α
«Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου που έχει παραχθεί από μονάδα αναερόβιας χώνευσης
ή από μονάδα αεριοποίησης» ισχύος P = 1,7 MW < 10 MW.

             Η εγκατάσταση της λιμνοδεξαμενής στο υπ’ αριθ. 364 αγροτεμάχιο δεν επηρεάζει την κατάταξη
της  δραστηριότητας δεδομένου ότι στο σύνολό τους αυτού του είδους οι δραστηριότητες κατατάσσονται
             στην κατηγορία Β. 
             Το σύνολο της δραστηριότητας κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην υποκατηγορία Α2.
       Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄1048) η δραστηριότητα κατατάσσεται με α/α 303γ
στα     έργα «Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» και με βάση της ισχύ της προτεινόμενης εγκατάστασης
(1,7     MW) ανήκει στις δραστηριότητες μέσης όχλησης.
       Η υπό μελέτη δραστηριότητα δεν εμπίπτει εντός προστατευόμενης περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικο-
λογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), αλλά ούτε και σε κάποια άλλη προστατευόμενη περιο-
χή του Ν. 3937/2011.
Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας
          α) Υποδοχή, αποθήκευση και τροφοδοσία πρώτων υλών 
          β) Αναερόβια χώνευση των πρώτων υλών και παραγωγή βιοαερίου (δύο στάδια)
              Η αναερόβια χώνευση θα γίνεται σε δύο στάδια: 

-   Πρώτο στάδιο αναερόβιας χώνευσης 

-   Δεύτερο στάδιο αναερόβιας χώνευσης 

-   Αποθήκευση Βιοαερίου (Το παραγόμενο βιοαέριο συλλέγεται σε αεριοφυλάκιο διπλής   αερο-
στεγούς μεμβράνης χωρητικότητας 1.750 m3, το οποίο αποτελεί την κάλυψη οροφής του δευτε-
ρεύοντα χωνευτήρα)

          γ) Καύση του βιοαερίου και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
          δ) Διασύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο 
          ε) Επεξεργασία και διάθεση του υπολείμματος της ζύμωσης (Η χρήση του χωνεμένου υπολείμμα-
τος  γίνεται  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  166640/2013  (ΦΕΚ  554Β’/08.03.2013),  την  Κ.Υ.Α.  οικ.
16190/1335/1997 (ΦΕΚ 519Β’/25.06.97) η οποία μεταφέρει την Οδηγία 91/676/ΕΚ για την νιτρορρύπαν-
ση στην Ελληνική Νομοθεσία και την Κ.Υ.Α. οικ. 16175/824/026 (ΦΕΚ 530Β’/28-04-2006)).
        στ) Μηχανολογικός εξοπλισμός 
Το έργο του θέματος περιλαμβάνει τις παρακάτω κτιριακές εγκαταστάσεις:
       ▪  Κυλινδρική μεταλλική δεξαμενή κεντρικού χωνευτήρα, ωφέλιμης χωρητικότητας 4915 m3, δια-
στάσεων  D=18,8 m, Υ=18,23 m και επιφ. 277,45 m3
      ▪ Κυλινδρική δεξαμενή δευτερεύοντος χωνευτήρα από οπλισμένο σκυρόδεμα, ωφέλιμης χωρητικότη-
τας 5000 m3, διαστάσεων διαμ. D=31.34 m, ύψους Υ=6,90 m και επιφ. 771,02 

      ▪ Κτίριο μεταλλικό πάνω σε βάση από σκυρόδεμα, εμβαδού επιφ. 85,56 m2 για τη στέγαση του συ-
στήματος άντλησης και του συστήματος αυτοματισμού της μονάδας 

      ▪ Μεταλλική δεξαμενή στερεών πρώτων υλών, χωρητικότητας 40 m3 που διαθέτει σύστημα κοπής με
λεπίδες εγκατεστημένες σε κατακόρυφους άξονες, κατάλληλες για τον τεμαχισμό πρώτων υλών 

      ▪ Ημιυπόγεια δεξαμενή παραλαβής ημίρρευστων πρώτων υλών (π.χ. πούλπες φρούτων από βιομη-
χανίες παραγωγής χυμών κ.α.) από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 11,00 m μήκος, 8,00 m πλάτος
και 1,5 μέτρο μέγιστο βάθος, χωρητικότητας 132 m3 κυβικά μέτρα
       - Κλειστή κυλινδρική δεξαμενή ομογενοποίησης πρώτων υλών από σκυρόδεμα, ωφέλιμης χωρητι-
κότητας 300 m3, διαστάσεων διαμ. D=8,10 m, ύψους Υ= 7,15 m και επιφ. 51,5 m2 
      - Δεξαμενή νερού 20 m3 
      - Υπόγεια στεγανή δεξαμενή (βόθρος) από σκυρόδεμα χωρητικότητας 18 m3 
      ▪ Κλειστή στεγανή λιμνοδεξαμενή (Lagoon), ωφέλιμης χωρητικότητας 12000 m3 περίπου, διαστάσε-
ων 75x52 m και βάθους 3,45 m 

      ▪ Μηχανοστάσιο - μεταλλικό κτίριο με βάση από σκυρόδεμα εμβαδού 171,43 m2 που συμπεριλαμ-
βάνει και το κτίριο του υποσταθμού 

      ▪ Πυρσός εξωτερικός επάνω σε βάση σκυροδέματος επιφ. 2,56 m2 

      ▪ Προκατασκευασμένος οικίσκος γραφείων (isobox) εμβαδού επιφ. 28,8 m2, διαστάσεων 4,8x6.0 m 

      Η συνολική κάλυψη ανέρχεται σε 1.388,32 m2. 
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      Λόγω αύξησης της δυναμικότητας με την παρούσα προτείνεται επέκταση των κτιριακών εγκατα-
στάσεων της μονάδας παραγωγής βιοαερίου. Οι κτιριακές επεκτάσεις που αφορούν στο υφιστάμενο γή-
πεδο της μονάδας συνίστανται στα εξής: 
       - Δεξαμενή Παστερίωσης πρώτων υλών, χωρητικότητας 169m3- Εμβαδού 32,15 m2 

       - Δεξαμενή χλωριούχου σιδήρου, χωρητικότητας 22m3 – Εμβαδού 9,62 m2 

       - Πύργος Αποθείωσης διαστάσεων d= 3m και h= 12m (εμβαδού κάλυψης 12,67 m2) 

       - Βάση εξοπλισμού επεξεργασίας αερίου 15,25 m2 

       - Νέος εναλλάκτης θερμότητας εμβαδού 1,38 m2 

       - Προκατασκευασμένος οικίσκος μηχανής συμπαραγωγής, εμβαδού 36m2 

       - Κτίριο υποσταθμού, εμβαδού 27,30 m2 

       - Προκατασκευασμένος οικίσκος γραφείων, εμβαδού 14,4m2 
      Στο νέο γήπεδο, ήτοι στο αγροτεμάχιο 364 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ακρολίμνης θα διαμορ-
φωθεί λιμνοδεξαμενή συνολικής χωρητικότητας 25.000 m3 
      Μετά τις προτεινόμενες κτιριακές επεκτάσεις η συνολική δόμηση των κτιριακών εγκαταστάσεων θα
ανέρχεται σε 1.484,46 m2 και το συνολικό εμβαδό κάλυψης θα ανέρχεται σε 1.537,09 m2.
      O μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας μετά την παρούσα επέκταση της μηχανολογικής ισχύος, η
οποία συνίσταται στην προσθήκη ενός επιπλέον αναδευτήρα, κινητήριας ισχύος 4 kW και της νέας Μη-
χανής Συμπαραγωγής ισχύος 30 kW είναι :
α/α Είδος Εξοπλισμού Ποσότητα (τμχ.) Συνολική  Εγκατεστημένη  Κινη-

τήρια Ισχύς (ΚW) 
1 Σύστημα Ανάδευσης 7 133,00 
2 Φυγοκεντρικές Αντλίες 8 89,10 
3 Μηχανή Συμπαραγωγής 2 67,35 
4 Πυρσός Καύσης Βιοαερίου 1 2,50 
5 Φυσητήρες αερίου 3 12,10 
6 Κοχλίες μεταφοράς πρώτων υλών 3 78,00 
7. Κοπτήρας (Rota cut) 1 5.5 
Σύνολο 387,55 
      Τα χαρακτηριστικά της νέας μονάδας συμπαραγωγής είναι:
ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Κατασκευαστής JENBACHER 
Τύπος JMC 316 GS-B.LC 
Τύπος Λειτουργίας 4-Stroke 
Αριθμός Κυλίνδρων 16 
Ηλεκτρική  Ισχύς  (Πλήρης  Λειτουργία
100%) 

750 kW 

Μηχανική  Ισχύς  (Πλήρης  Λειτουργία
100%) 

778 kW 

Η κατασκευή των προτεινόμενων με την παρούσα θα έχει διάρκεια 6 μήνες.

Η μονάδα περιλαμβάνει ήδη μια μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας με
Μηχανή Εσωτερκής Καύσης με καύσιμο βιοαέριο. Η ονομαστική ηλεκτρική ισχύς της μονάδας ΣΗΘ είναι
950 kWe και η μονάδα παράγει  8322 MWh th/έτος ηλεκτρική ενέργεια (βαθμός θερμικής απόδοσης:
24,8%) και με την προσθήκη της δεύτερης η συνολική ονομαστική ηλεκτρική ισχύς των μονάδων ΣΗΘ θα
είναι  1,7 MW και  θα παράγει  14.892 MWh/έτος ηλεκτρική ενέργεια  και  9.311,88  MWh/έτος θερμική
ενέργεια.
 Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η μονάδα στην παραγωγική διαδικα-
σία:
Υφιστάμενη κατάσταση βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ.
591/06.02.2020 Α.Ε.Π.Ο. 

Προτεινόμενες με την παρούσα τροποποιήσεις 

Πρώτη Ύλη tn/yr tn/d Πρώτη Ύλη tn/yr tn/d 
Ζωικά λίπη 700 1,97 Ζωικά και φυτικά λίπη 700 1,97 

Κόπρος βοοειδών 2.000 5,63 Κόπρος βοοειδών 1.040 2,93 

Επιπλέουσα  λάσπη  από
συστήματα  επίπλευσης
διαλυτού αέρα (DAF) 

2.810 7,92 Επιπλέουσα  λάσπη  από
συστήματα  επίπλευσης
διαλυτού αέρα (DAF) 

2.810 7,92 

Νερό  με  λίπη  από
θερμική επεξεργασία 

1.420 4,00 Νερό  με  λίπη  από  θερμική
επεξεργασία 

1.420 4,00 
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Ζωικά  Υποπροϊόντα
κατηγορίας  3  μετά  από
θερμική επεξεργασία

2.100 5,92 Υποπροϊόντα σφαγής 4.500 12,67 

Τυρόγαλο 8.000 22,54 Τυρόγαλο 8.000 22,54 
Περιεχόμενα  στομάχου
μετά  από  θερμική
επεξεργασία 

130 0,37 Περιεχόμενα  στομάχου  μετά
από θερμική επεξεργασία 

130 0,37 

Αίμα 330 0,93 Αίμα  μετά  από  θερμική
επεξεργασία 

330 0,93 

Φυτικά  και  αγροτικά
υποπροϊόντα 

7.000 14,08 Φυτικά  και  αγροτικά
υποπροϊόντα 

15.000 42,25 

Ληγμένα τυροκομικά 500 1,41 Ληγμένα τυροκομικά 500 1,41 

Κοπριά Ορνιθοτροφείου 1.500 4,23 Κοπριά Ορνιθοτροφείου 1.500 4,23 

Κοπριά γουνοφόρων 1.000 2,82 Κοπριά γουνοφόρων 500 1,41 

Αποσυρόμενα τρόφιμα με
βάση το γάλα (ΖΥΠ 2) 

300 0,85 Αποσυρόμενα  τρόφιμα  με
βάση το γάλα (ΖΥΠ 2) 

300 0,85 

Αποσυρόμενα τρόφιμα 
(ΖΥΠ 3) 

600 1,69 Αποσυρόμενα τρόφιμα (ΖΥΠ
3) 

600 1,69 

Γλυκερίνη 300 0,51 Γλυκερίνη 700 1,97 
Νερά Πλύσης 182,5 0,85 Νερά πλύσης 250 0,70 
Απόβλητα ζυθοποιίας 5.000 14,0

Απόβλητα ελαιοτριβείου 3.000 8,45

Σύνολο 28.872,5 81,33 46.280,0 130,37 

Η μονάδα θα λειτουργεί όλο το 24ωρο με ελάχιστος αριθμό απασχολούμενου προσωπικού τα 4 άτομα.

Η μέγιστη ποσότητα νερού που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί διαμορφώνεται περίπου στα 450 m3/yr και
αναλύεται ως εξής:

Α/Α Τμήμα κατανάλωση νερού Ημερήσια
ποσότητα 
(m3/d) 

Ημέρες  λει-
τουργίας  ετη-
σίως 

Ετήσια  πο-
σότητα 
(m3/yr) 

1 Ανάγκες προσωπικού (4 άτομα) 0,05 350,00 17,5 
2 Άρδευση Περιβάλλοντος χώρου 1 180,00 180 
3 Πλυσίματα Οχημάτων και επιφανειών 0,746 355,00 250 
Σύνολο                             447,5 

 Από τη λειτουργία της μονάδας θα παράγονται τα εξής απόβλητα:

Αέρια απόβλητα

    Οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές αφορούν στην εκπομπή των κλασσικών ρύπων και συνδέονται με
την καύση σε κινητήρα εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ),  όπως οξειδίων του αζώτου (NOx), οξειδίων του
θείου (SOx),  μονοξειδίου του άνθρακα (CO),  αιωρούμενων σωματιδίων  (ΡΜ) και  υδρογονανθράκων
(ΗC) και αυτές σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εγκατάστασης θα είναι: 

  Είδος Ρύπου Ποσότητα εκπομπών (kgs)
ανά 106 m3 βιοαερίου 

Ποσότητα  εκπομπών  (kgs)  από
7.058.024 m3 βιοαερίου 

CO 31,42 221,76
CO2 1.228.000,00 8.667.253
NOx 1.200,00 8.469,6
SO2 1.300,00 9.175,4
CH4 1.404,160 9.910,6
TSP - -
NMVOC - -
PM10 - -

Υγρά απόβλητα

    Τα εκτιμώμενα παραγόμενα υγρά απόβλητα είναι :

 Λύματα του προσωπικού  τα οποία θα οδηγούνται  σε  σηπτική στεγανή δεξαμενή (στεγανός
βόθρος) και στη συνέχεια σε μονάδα Βιολογικού καθαρισμού.

 Υγρά απόβλητα από την  πλύση των οχημάτων-περιεκτών μεταφοράς κτηνοτροφικών λυμάτων,
τα οποία μετά τη συλλογή σε στεγανό βόθρο χρησιμοποιούνται στη παραγωγική διαδικασία για
την αραίωση του υπολείμματος στη δεξαμενή υπολείμματος.
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 Λιπαντικά έλαια από τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού της μονάδας, τα οποία θα τοποθετού-
νται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη με
σκοπό την περαιτέρω αναγέννηση/διαχείρισή τους.

Στερεά απόβλητα

     Τα κυριότερα εκτιμώμενα παραγόμενα στερεά απόβλητα είναι:

 Αστικού τύπου απορρίμματα και δημοτικά απόβλητα.

 Τυχόν ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. 

 Απορροφητικά υλικά και υλικά φίλτρων.

 Πλαστικές συσκευασίες

      Τα απορρίμματα αστικού τύπου θα συλλέγονται σε κάδους και θα αποκομίζονται από τον οικείο ΟΤΑ.
Τα υλικά συσκευασίας και τα υπόλοιπα ως άνω περιγραφόμενα στερεά απόβλητα θα συγκεντρώνονται
σε  ειδικούς  κάδους  και  θα  διατίθενται  προς  διαχείριση  από  εξουσιοδοτημένους  και  κατάλληλα
αδειοδοτημένους φορείς.

     Ως δευτερεύον προϊόν της μονάδας, από την παραγωγική διαδικασία της μονάδας είναι το χωνεμένο
υπόλειμμα που μετά την προτεινόμενη επέκταση θα είναι 39.448 tn/έτος και θα συνεχίζει να διατίθεται ως
εδαφοβελτιωτικό στους αγρούς. Η αύξηση της ποσότητας του χωνεμένου υπολείμματος διαμορφώνεται
στους  15.374  tn/yr.  Οι  διαθέσιμες  εκτάσεις  για  την  διάθεση  του  χωνεμένου  υπολείμματος
διαμορφώνονται στα 11.216.

    Οι  αρνητικές  επιπτώσεις  από  τη  λειτουργία  της  μονάδας  κρίνονται  μικρής  σημασίας  και  οι
περισσότερες είναι προσωρινής διάρκειας. Η μόνη σημαντική επίπτωση είναι αυτή στην ποιότητα του
αέρα από τις αέριες εκπομπές της καύσης του βιοαερίου στη ΜΕΚ, που αντιμετωπίζεται με συνδυασμό
μέτρων  προστασίας  του  περιβάλλοντος,  ώστε  οι  εκπομπές  να  είναι  εντός  των  αυστηρότερων
προβλεπόμενων ορίων,  καθώς η ΜΕΚ έχει  στην έξοδο των καυσαερίων της ενσωματωμένο φίλτρο
ενεργού άνθρακα. Στις  αρνητικές επιπτώσεις καταγράφεται επίσης, η δέσμευση καλλιεργήσιμης γης για
την  παραγωγή  καλλιεργειών για  χρήση  ως  πρώτη ύλη  στη  μονάδα,  και  όχι  προς  αξιοποίηση  των
καλλιεργειών για ανθρώπινη κατανάλωση ή για την παραγωγή ζωοτροφών.

Β)  Σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε, φαίνεται ότι το έργο δεν προκαλεί σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις
στο περιβάλλον, είναι όμως αναγκαία η λήψη μέτρων, τόσο για τη μείωση πιθανών επιπτώσεων, όσο και
για την αποκατάσταση θιγόμενων στοιχείων του περιβάλλοντος.

        Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τι
 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 δεν έχουμε αντιρρήσεις
 για το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. και γνωμοδοτούμε θετικά για τη λειτουργία του έργου, εφόσον τηρούνται οι
 προυποθέσεις  που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

       5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τους όρους-
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας.”
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον κ. Τόσκα Λάζαρο, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται
για επέκταση και αύξηση δυναμικότητας υπάρχουσας μονάδας. Οι μονάδες αυτές
έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συνήθως δεν καταψηφίζουνε. Ωστόσο,
όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις εγκαταστάσεων βιοαερί-
ου,  δεν  βλέπουνε  έναν  υποτυπώδη  έστω  προγραμματισμό  και  σχεδιασμό  στην
ανάπτυξη και χωροθέτηση αυτού του είδους των μονάδων στις αγροτικές περιοχές
της Περιφέρειας, αλλά αντίθετα μια άναρχη και τυχάρπαστη εξέλιξη που θυμίζει την
τριτοκοσμική «ανάπτυξη» άλλων εποχών και άλλων χωρών. Η συγκεκριμένη μονάδα
είναι  κατασκευασμένη  σε  γη  υψηλής  παραγωγικότητας  και  δεν  εντάσσεται  εντός
κάποιου διαμορφωμένου Βιομηχανικού Πάρκου. Ζητάνε από τη διοίκηση της Περι-
φέρειας να προβεί σε έναν έστω τοπικό ή περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό των
μονάδων παραγωγής ενέργειας και να τον φέρει προς συζήτηση στο Περιφερειακό
Συμβούλιο. Επίσης, θέλουνε να τονίσουνε για μια ακόμη φορά τη σημασία της ενθάρ-
ρυνσης δημιουργίας συνεταιριστικών επιχειρήσεων και ενεργειακών κοινοτήτων από
τους ίδιους τους γεωργο-κτηνοτρόφους της περιοχής για την ολοκληρωμένη εκμετάλ-
λευση των παραπροϊόντων της παραγωγής τους και για την ενίσχυση του εισοδήμα-
τός τους. 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη
τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
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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  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 αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί  “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων,  των
Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,
ζ)  την  με  αριθμ.  Πρωτ.  1822/16-3-2020  (ΑΔΑ:  ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο  του
Υπουργού  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  περί  “Παροχής  διευκρινήσεων  και  οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.
η)  την  με  αρ.  πρωτ  :  Γ.Π.Κ.Μ.  οικ.  3193/5-11-2020  απόφασης  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ)
θ)  το  με  αρ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ.  20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:  Ψ48Γ46ΜΤΛ6-
ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου
Εσωτερικών

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία
Γνωμοδοτεί  θετικά  επί  της μελέτης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για  την

μονάδα παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων και συμπαραγωγής
ηλεκτρικής  και  θερμικής  ενέργειας  από  την  καύση  του  παραγόμενου  βιοαερίου
(ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία: 46.280 τον. ηλεκτρική ισχύς:1,7MW
μετά την επέκταση) της εταιρείας με την επωνυμία ¨ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨  με  δ.τ.  ¨ΒΙ.ΠΕΛ.  ΑΕ¨  στα  αγροτεμάχια  363  &  364  του  αγροκτήματος
Ακρολίμνης,  Δ.  Πέλλας,  Π.Ε.  Πέλλας  της  ΠΚΜ.  σύμφωνα  με  τους  όρους-
προϋποθέσεις  που αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ.
πρωτ.  οικ.  366568(1049)/16-06-2021)  εισήγηση  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  &
Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πέλλας).
Λευκό ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Τόσκας  Λάζαρος  και  Θωμά
Δήμητρα.
Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος.
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως : 

         Ο Πρόεδρος            
                                                                           

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας
Η Γραμματέας
Κουκίδου Ηρώ                                                        
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