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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  του 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκό 
σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 
24,38748 MW της εταιρείας «ΙΣΙΔΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στη 
θέση  «Νέο Γυναικόκαστρο » , Δ.Ε. 
Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς,  
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
(ανήκει στην υποκατηγορία Α2).» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/13-07-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  61  / 2022 
    Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
π.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα 
μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., 
κατόπιν της με αρ. πρ. οικ. 494785 (469)/08-07-2022 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 08-07-2022 σε όλα τα μέλη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

     
Από τα δεκαπέντε (15) 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.Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος         2.Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος 
 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        
 4.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 5. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      6.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      7. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 8.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

 9.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

     10. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     11. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     12. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     13. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

     14. Γούλα Όλγα-Χριστίνα-Αναπλ. μέλος  

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, εισήγαγε για συζήτηση το 6ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 

ΑΔΑ: ΩΜ4Σ7ΛΛ-ΒΗΣ



 

 

επιπτώσεων  του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 24,38748 MW της εταιρείας 
«ΙΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που προτείνεται 
να εγκατασταθεί στη θέση  «Νέο Γυναικόκαστρο »,Δ.Ε. Πικρολίμνης, του Δήμου 
Κιλκίς,  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  (ανήκει στην υποκατηγορία Α2)» και 
έδωσε το λόγο στην κα. Σωτηριάδου Αναστασία Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. Κιλκίς, 
η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 412967(1458)/06-07-2022 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς η οποία 
έχει ως εξής: 
“2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 
Α/ΑΣΤΟΙΧΕΙΟ 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 24,38748 MW της εταιρείας «ΙΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση  «Νέο Γυναικόκαστρο » , Δ.Ε. 
Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς,   Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  
 Η θέση του έργου βρίσκεται  εκτός προστατευόμενων  περιοχών (ΝΑΤΟΥΡΑ 2000, CORINE κλπ) και 
δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο τοπίο ιδιαίτερου  φυσικού κάλλους. 
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα αποτελείται από 45.162  φωτοβολταϊκά  πάνελ μονοκρυσταλλικού 
πυριτίου, 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 1.737 συστοιχίες.  
Ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός θα συνδεθεί μέσω υπόγειας γραμμής μέσης τάσης 33 kV, μήκους περί τα 13 
km, με το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 33/400 kV στη θέση «Νέο Σιράκιο», της Δ.Ε. Πολυκάστρου, 
του Δ. Παιονίας. Το εν λόγω ΚΥΤ  αδειοδοτείται στο  πλαίσιο άλλης Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για τον Φ/Β σταθμό «Νέο Σιράκιο» 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 297.281,61 τ.μ. το οποίο 
αναλύεται σε 6 γήπεδα, που αποτελούνται από αγροτεμάχια (ιδιωτικές εκτάσεις) του αγροκτήματος Νέου 
Γυναικοκάστρου με τα ακόλουθα εμβαδά :  

 Γήπεδο 01: 53.490,57 τ.μ.  
 Γήπεδο 02: 18.761,15 τ.μ.   
 Γήπεδο 03: 42.079,16 τ.μ.  
 Γήπεδο 04: 26.337,54  τ.μ.   
 Γήπεδο 05: 46.131,63 τ.μ.   
 Γήπεδο 06: 110.481,56 τ.μ.   

ΑΔΑ: ΩΜ4Σ7ΛΛ-ΒΗΣ



 

 

Το φωτοβολταϊκό πάρκο  χωροθετείται :  
 1,91 km ΝΑ του οικισμού Κοκάρτζα.  
 2,07 km ΝΔ του οικισμού Κάτω Απόστολοι .  
 0,03 km ΒΑ του οικισμού Βακούφι.  

Για τον φωτοβολταϊκό  σταθμό εκδοθεί η υπ. αριθμ. ΒΕΒ-4250/2021  Βεβαίωση παραγωγού από τη 
Ρ.Α.Ε. 
 Τα γήπεδα εγκατάστασης του φ/β πάρκου βρίσκονται εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή ΖΟΕ, 
εκτός ορίων οικισμού και εντός του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Πικρολίμνης (ΦΕΚ 
339ΑΑΠ/02-08-2007) σε περιοχή ΠΕΠΔ ΛΓΓ (περιοχή λοιπής γεωργικής γης). Σύμφωνα μάλιστα με το 
υπ. αριθμ. πρωτ. 2453/21, 3152/21/ 04-01-2022 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
Κιλκίς που βρίσκεται στο παράρτημα της ΜΠΕ,  τα γήπεδα του έργου βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου 
ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Πικρολίμνης (ΦΕΚ 339ΑΑΠ/02-08-2007) σε περιοχή ΠΕΠΔ ΛΓΓ (περιοχή 
λοιπής γεωργικής γης),  που δεν είναι υψηλής παραγωγικότητας και οι χρήσεις γης της περιοχής 
επιτρέπουν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκής ενέργειας.  
Σύμφωνα με τον αναμορφωμένο δασικό χάρτη και όπως βεβαιώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα που 
συνοδεύουν την ΜΠΕ, τα γήπεδα εγκατάστασης του έργου εμπίπτουν σε περιοχή με τον χαρακτηρισμό 
ΑΑ, με συνέπεια να μη διέπονται από τις διατάξεις τη;ς δασικής νομοθεσίας.  
    
Το γήπεδο του έργου δεν εμπίπτει σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας που αποτελεί ζώνη 
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 το υπ. αριθμ. πρωτ. 2453/21, 3152/21/ 04-01-2022 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας 

Δόμησης του Δήμου Κιλκίς που βρίσκεται στο παράρτημα της ΜΠΕ,  τα γήπεδα του έργου 
βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Πικρολίμνης (ΦΕΚ 339ΑΑΠ/02-08-
2007) σε περιοχή ΠΕΠΔ ΛΓΓ (περιοχή λοιπής γεωργικής γης),  που δεν είναι υψηλής 
παραγωγικότητας και οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκής 
ενέργειας.   

Το σύνολο του Φ/Β Πάρκου πρόκειται να εγκατασταθεί εκτός, αλλά πλησίον και σε ελάχιστη απόσταση 
140 m, από το βόρειο-βορειοανατολικό όριο της Προστατευόμενης Περιοχής του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, με τη κωδική ονομασία GR1230006 «Περιοχή Ανθοφύτου», 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.  
Βάσει όλων των στοιχείων που αναλύθηκαν ΕΟΑ εκτιμάται ότι το υπό εξέταση έργο δεν επηρεάζει στην 
παρούσα κατάσταση, ούτε αναμένεται να συμβεί στο μέλλον, την ακεραιότητα της προστατευόμενης 
περιοχής του δικτύου Natura 2000 με ονομασία και κωδικό: «Περιοχή Ανθοφύτου»/GR1230006. Επίσης, 
το έργο δεν επηρεάζει τη φυσική βλάστηση και χλωρίδα κατά μήκος της κοίτης των ρεμάτων και των 
αποστραγγιστικών καναλιών, τα οποία αναπτύσσονται στην περιοχή μελέτης μεταξύ των αγροτεμαχίων, 
στις παρυφές των οικισμών και κατά μήκος των δρόμων (στα ερείσματα τους). Τέλος, το έργο δεν 
επηρεάζει τη βιωσιμότητα των ειδών άγριας πανίδας και κυρίως της ορνιθοπανίδας, καθώς δεν έχει 
αλλοιώσει τις συνθήκες φωλεοποίησης, τη διαθεσιμότητα τροφής και τη δυνατότητα μετακίνησης και 
ορατότητας.  
Εν κατακλείδι, το υπό εξέταση έργο δεν επηρεάζει τη συνοχή, βιωσιμότητα και φυσική εξέλιξη των 
οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής και δεν κρίνεται σκόπιμη η λήψη κάποιου επιπλέον 
μέτρου ή η μεταβολή στον τρόπο λειτουργίας του ή στη φύση του έργου.  
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 Κιλκίς με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 14162/01-07-2022  έγγραφό του (αρ. πρωτ. 

477982/674/04-07-2022 υπηρεσίας μας)  διαβίβασε στην Υπηρεσία μας την υπ. αριθμ. 70/2022   
Απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς,  με την οποία διατυπώνει κατά πλειοψηφία  θετική 
άποψη για την ΜΠΕ (συνημμένα στην παρούσα εισήγηση). 

  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.    
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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  στην ΜΠΕ,  χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων και 
προϋποθέσεων πέραν αυτών της κείμενης Νομοθεσίας.  
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας χωρίς την απαίτηση 

πρόσθετων όρων - προϋποθέσεων”   

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  του σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης 
ισχύος 24,38748 MW της εταιρείας «ΙΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση  «Νέο 
Γυναικόκαστρο » , Δ.Ε. Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς,  Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας  (ανήκει στην υποκατηγορία Α2), χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων-
προϋποθέσεων, σύμφωνα με την με αρ πρωτ. 412967(1458)/6-7-2022 εισήγηση  του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς  
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος και Αβραμόπουλος 
Σωτήριος. 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ανεστάκης Ιωάννης 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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