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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας από 
ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) 
εγκατεστημένης ισχύος 10 MW,   της 
εταιρείας με την επωνυμία «Α/Π 
ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.»,  που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση 
«Πευκόδασος» , του Δήμου Παιονίας, 
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (αποτελεί 
έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης ομάδας 
έργων και δραστηριοτήτων – Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας)» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/13-07-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  60  / 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 5ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας από 
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ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, της εταιρείας 
με την επωνυμία «Α/Π ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.», που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στη θέση «Πευκόδασος» , του Δήμου Παιονίας, Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς   (αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης ομάδας έργων 
και δραστηριοτήτων – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)» και έδωσε το λόγο στην 
κα. Σωτηριάδου Αναστασία Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 378026(1302)/ 23-06-2022 εισήγηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς η οποία έχει ως εξής: 

“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 Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020)« Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
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 περιβαλλοντική αδειοδότηση 
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) εγκατεστημένης 
ισχύος 10 MW,   της εταιρείας με την επωνυμία «Α/Π ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.»,  που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στη θέση «Πευκόδασος» , του Δήμου Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.    
Η παραπάνω περιοχή οριοθετείται από τους παρακάτω οικισμούς σε σχέση με το κέντρο του γηπέδου 
του αιολικού πάρκου : 
 Εύζωνοι (4,0 km Βόρεια-Βορειοανατολικά) 
 Μικρό Δάσος (2,2 km Ανατολικά) 
 Πλατανιά (4,4 km Ανατολικά ) 
 Πευκοδάσος (4,2 km Νοτιοανατολικά ) και 
 την πόλη του Πολυκάστρου (7,5 km Νότια-Νοτιοανατολικά) , ενώ περίπου 1,3 km Δυτικά βρίσκονται οι 
κοντινότερες όχθες του Ποταμού Αξιού. 
Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός  εγκεκριμένου ΓΠΣ , εκτός Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ,  εντός της προστατευόμενης 
περιοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδικό  GR 1220010 «Δέλτα Αξιού – Λουδία  - Αλιάκμονα – αλυκή 
Κίτρους» SPA -  Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και  με κωδικό GR 1220002 «Δέλτα Αξιού – Λουδία 
– Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη» SCI – Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) . Δεν αποτελεί 
με οποιονδήποτε τρόπο τοπίο ιδιαίτερου  φυσικού κάλλους. Για το λόγο αυτό στο παράρτημα της ΜΠΕ 
υπάρχει μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ). 
Η έκταση που αναπτύσσεται το έργο, αποτελεί κυρίως δασικές εκτάσεις με χαρακτηρισμό ως ΔΔ στους 
ανηρτημένους δασικούς χάρτες,  με μικρά πολύγωνα ΑΔ και τμήματα ΠΑ τα οποία προήλθαν από την 
πράξη χαρακτηρισμού που είχε αιτηθεί η εταιρεία παλαιότερα με διαφορετικό σχεδιασμό του έργου.  
Το αιολικό πάρκο είναι συνδυασμός έργων και η κατασκευή του περιλαμβάνει τα κάτωθι : 
 Τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες  τύπου G114/2,5 ΜW της εταιρείας Gamesa και ονομαστικής ισχύος 
2,5MW έκαστη, με διάμετρο ρότορα 106 μέτρα και ύψος πύργου 80 μέτρα,   σε πλατείες εγκατάστασης 
εμβαδού περίπου 6.400 τ.μ.  από τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την έδραση των Α/Γ περίπου 5.000 
τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και των χώρων που απαιτούνται για την προσέγγιση των οχημάτων 
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μεταφοράς του εξοπλισμού και ανέγερσης της ανεμογεννήτριας.  
- Διάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας πρόσβασης στις πλατείες των Α/Γ συνολικού μήκους 2.410m 
- Έργα βελτίωσης της υφιστάμενης χωμάτινης οδοποιίας πρόσβασης συνολικού μήκους 330m 
- Οικίσκο ελέγχου εμβαδού 90 τ.μ.  σε οικόπεδο 10.000 τ.μ. για την κάλυψη της αρτιότητας σε περιοχές 
Natura. 
- Εσωτερικό υπόγειο Δίκτυο Μέσης Τάσης (διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους) συνολικού μήκους περίπου 
2,4km 
- Εξωτερικό υπέργειο Δίκτυο Μέσης Τάσης (Διασύνδεση ΑΠ με τον Υ/Σ της Αξιούπολης) συνολικού 
μήκους περίπου 15,4km 
Για το έργο έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 420/2018 Άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ, που βρίσκεται στο 
παράρτημα της ΜΠΕ.    
Το έργο σύμφωνα με την  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, ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 10ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων 
(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) με α/α 1 (ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια στην ξηρά) .  
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, μέσα στην 
οριζόμενη από το νόμο προθεσμία   

  Ο Δήμος Παιονίας με την υπ. αριθμ. πρωτ. 76/2022  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι  
διαθέσιμη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ ΨΠΩ8ΩΞΠ-ΘΞΡ,) αποφασίζει κατά πλειοψηφία ως προς τη 
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, «θετικά εφόσον το έργο θα αναπτυχθεί σε ιδιωτικές 
εκτάσεις και 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. 9267/07-06-2022 έγγραφο 
του, το οποίο είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο,  εισηγείται αρνητικά για την 
υλοποίηση του έργου αναγράφοντας ότι : «Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669/2018 (ΦΕΚ 294/Δ’/21-08-2018) «Όροι και περιορισμοί για την προστασία 
των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - 
Ευρύτερη περιοχή -Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή 
Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή» όπως συμπληρώθηκε με 
το ΦΕΚ 317/Δ’/04-09-2018 και συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ (ΦΕΚ 507/Δ’/30-07-2021), δεν 
προβλέπεται η εγκατάσταση τέτοιου έργου εντός των περιοχών NATURA. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
το αρθ.7 «Απαγορεύονται τα έργα, οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες που μπορούν διασπάσουν 
τη συνοχή του οικοσυστήματος και να θέσουν σε κίνδυνο τα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας και τα 
ενδιαιτήματά τους στην περιοχή. Ενδεικτικά απαγορεύονται: η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, τα 
αιολικά πάρκα, τα λατομεία και ορυχεία, η ανοιχτή καύση αποβλήτων.». 
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 σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε αρνητικά  για την υλοποίηση του έργου , 
διότι : 
Σύμφωνα το άρθρο 2, παράγραφος 7 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669 (ΦΕΚ 294/Δ/21-08-2018) « Όροι 
και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002 
«Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα 
Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη 
περιοχή », όπως συμπληρώθηκε με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/57193/3079 (ΦΕΚ 317/Δ/04-09-2018)  
και παρατάθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/66388/2906 (ΦΕΚ 455/Δ/06-08-2020) η οποία παρατάθηκε με 
την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/72678/2330 (ΦΕΚ507/Δ/30-07-2021), στην περιοχή στην οποία προτείνεται να 
εγκατασταθεί  το έργο «Απαγορεύονται τα έργα, οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες που μπορούν 
διασπάσουν τη συνοχή του οικοσυστήματος και να θέσουν σε κίνδυνο τα είδη πανίδας και 
ορνιθοπανίδας και τα ενδιαιτήματά τους στην περιοχή. Ενδεικτικά απαγορεύονται: η εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών, τα αιολικά πάρκα, τα λατομεία και ορυχεία, η ανοιχτή καύση αποβλήτων».  
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε αρνητικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας για τους συγκεκριμένους 

λόγους 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 
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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 ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) 
εγκατεστημένης ισχύος 10 MW,   της εταιρείας με την επωνυμία «Α/Π ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ 
ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.»,  που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Πευκόδασος» , του 
Δήμου Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς(αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 
της 10ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) , 
σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 378026(1302)/23-06-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κιλκίς. 
 
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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