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

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 2ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της πτηνοτροφικής μονάδας 
δυναμικότητας 90.000χλ πτηνών πάχυνσης της 
εταιρίας Πτηνοτροφεία Ολύμπου Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. 
που θα εγκατασταθεί στην θέση «Γρίνδια ή Πηγάδι» 
κληροτεμάχιο 904 στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. 
Κίτρους, του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας, 
Π.Κ.Μ.» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 3η/20-02-2023 
Αριθμ. Απόφασης:  21/ 2023 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση υβριδικά, δια ζώσης (στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, Β. Όλγας 198) και  με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας 
και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 119009(167)/16-02-2023  
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., 
κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 16-02-2023 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 και τα δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη: 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος      

 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.Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     14  Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     15. 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 2ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 90.000χλ πτηνών πάχυνσης της εταιρίας Πτηνοτροφεία 
Ολύμπου Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. που θα εγκατασταθεί στην θέση «Γρίνδια ή Πηγάδι» 
κληροτεμάχιο 904 στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Κίτρους, του Δήμου Πύδνας – 
Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ.» και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος  κ. Τζόβα Απόστολο, 
περιφερειακό σύμβουλο Π.Ε. Πιερίας ο οποίος έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 711784/2847/07-02-2023 
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 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΖΟΣ7ΛΛ-Φ4Ρ



 

 

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)  Την Υ.Α. αριθ. Οικ. 17185/1069/21-2-2022 (ΦΕΚ 841/Β/24-2-2022) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία 

ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 Υ.Α.«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»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: 708395/676/06-10-2022 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της  ΠΚΜ (Α.Π.: 711784/2847/07-10-

2022  της υπηρεσίας μας)Ανακοίνωση για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ για το έργο με τίτλο:“Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας  «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 90.000χλ 

πτηνών πάχυνσης της εταιρίας Πτηνοτροφεία Ολύμπου Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» που θα εγκατασταθεί στην θέση «Γρίνδια ή 

Πηγάδι» κληροτεμάχιο 904 στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Κίτρους, του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ ” 

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Πρόκειται για νέα πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 75.600 κοτόπουλων πάχυνσης ανά εκτροφή και σύμφωνα με τα 
προτεινόμενα κτίρια. Η δυναμικότητα αυτή αντιστοιχεί σε πυκνότητα εκτροφής 15 πτηνά/m2 ή 33 kg/m3 και Μ.Β. πτηνών 2,2 kg 
και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του αρ. 3 της ΚΥΑ 283329/1412-2010 (ΦΕΚ 1940 Β΄). Τόσο για την κατάταξη του έργου όσο 
και για τη χωροθέτηση και τον υπολογισμό των απαιτούμενων α΄υλών, παραγόμενων προϊόντων, αποβλήτων κ.λπ., λαμβάνεται 
υπόψη η μέγιστη δυναμικότητα 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΄)], ήτοι πυκνότητα εκτροφής 18 
πτηνά/m2 ή 39 kg/m3 και Μ.Β. πτηνών 2,2 kg ή ~ 90.000 όρνιθες πάχυνσης ανά εκτροφή, έτσι ώστε στην ΑΕΠΟ να τεθούν 
περιβαλλοντικοί όροι για το δυσμενέστερο σενάριο. 
Η νέα πτηνοτροφική μονάδα θα εγκατασταθεί σε γήπεδο έκτασης 15.000 τ.μ. στη θέση Γρίνδια ή Πηγάδι της κτηματικής περιοχής 
της Τ.Κ. Κίτρους Πιερίας, Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, το οποίο διέπεται από της διατάξεις της εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 
οικισμών περιοχές, όπου δεν υπάρχουν εγκεκριμένα ΓΠΣ, ΖΟΕ ή ΣΧΟΑΑΠ. Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες του γηπέδου είναι 
ΧΥ = 379885, 4467988 (στο Εθνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87).  
Στο γήπεδο της μονάδας θα εγκατασταθούν 3 θάλαμοι, με τις απαραίτητες συνοδές εγκαταστάσεις των υδροπάνελ και των σιλό 
τροφής. Πρόκειται για θαλάμους σύγχρονων πτηνοτροφικών μονάδων, οι οποίοι θα θεμελιωθούν σε επίπεδο έδαφος, χωρίς να 
απαιτούνται ιδιαίτερες εκσκαφές. Επίσης, θα κατασκευαστεί μία υπόγεια δεξαμενή υγραερίου για την κάλυψη των αναγκών 
θέρμανσης των πτηνών, μία βάση τοποθέτησης του Η/Ζ, για την κάλυψη των ηλεκτρικών φορτίων σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος και μία βάση τοποθέτησης της υδρευτικής δεξαμενής. Η παραγόμενη κοπριά στρωμνής θα απομακρύνεται απ΄ευθείας 
από τους θαλάμους προς μονάδα παραγωγής βιοαερίου στο τέλος κάθε εκτροφής. Ωστόσο, θα κατασκευαστεί και μία 
κοπροσωρός για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.  
Η ύδρευση της μονάδας θα γίνεται από την υφιστάμενη γεώτρηση επί του υπ΄αρ. 601 όμορου κληροτεμαχίου, για την οποία έχει 
συσταθεί δουλεία άντλησης ύδατος. Η γεώτρηση αυτή διαθέτει την υπ΄αριθμ. πρωτ. 67858/19/7-2-2020 άδεια χρήσης νερού για 
αρδευτική χρήση 80.000 m3/y. Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ, θα κινηθεί διαδικασία τροποποίησης, τόσο ως προς τη χρήση, όσο 
και ως προς τον χρήστη και την απολήψιμη ποσότητα νερού. Για την αποχέτευσή της μονάδας θα κατασκευαστούν 3 συστήματα 
στεγανών δεξαμενών (ένα σε κάθε θάλαμο) και μία στεγανή δεξαμενή στο δωμάτιο του σταβλίτη.  
 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, ήτοι για δυναμικότητα χωρίς παρέκκλιση που αντιστοιχεί σε 
75.600 πτηνά ανά εκτροφή.  
 Οι απαιτήσεις της μονάδας σε νερό κατά μέγιστο είναι 6.255 m3/y, οι οποίες θα καλύπτονται από την υφιστάμενη 
γεώτρηση επί του υπ΄αρ. 601 κληροτεμαχίου.  
 Η ενέργεια που καταναλώνεται στις μονάδες εκτροφής πουλερικών πάχυνσης είναι για τον φωτισμό, την ψύξη και 
θέρμανση των θαλάμων και τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού. Στη μονάδα θα χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια για 
την κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την ψύξη των θαλάμων και υγραέριο για τη θέρμανση των χώρων με 
θερμομητέρες και αερολέβητες. Οι αναμενόμενες καταναλώσεις σε ηλεκτρική ενέργεια θα είναι 76.608 kWh/y. Οι συνολικές 
αναμενόμενες ετήσιες ανάγκες σε υγραέριο θέρμανσης στη μονάδα ανέρχονται σε 50,4 tn/y.   
      Ο όγκος των στερεών αποβλήτων που θα απομακρύνεται από το στάβλο ανά εκτροφή είναι 306 m3. Οπότε, ο ετήσιος 
παραγόμενος όγκος, για 6 εκτροφές θα ανέρχεται σε 1.836 m3/y. Το ειδικό βάρος της κοπριάς των πτηνών ανέρχεται σε 1.015 
kg/m3 (πιν. 1 κώδικα), επομένως στη μονάδα θα παράγονται 1.864 tn/y . 
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 Στη μονάδα θα παράγονται κατά μέγιστο 540.000 όρνιθες κρεατοπαραγωγής ανά έτος (6 εκτροφές), επομένως τα νεκρά 
πτηνά θα ανέρχονται κατά μέγιστο σε περίπου 32.400 πτηνά/y ή 58 tn/y (για πουλιά Μ.Ο 1,8 kg). Τα νεκρά πτηνά θα 
συλλέγονται σε καθημερινή βάση και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικούς θαλάμους. Στη συνέχεια θα οδηγούνται σε 
αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης ΖΥΠ κατηγορίας 2 (ή και κατηγορίας 1 για ΜΣΕ) για αδρανοποίηση και περεταίρω 
αξιοποίηση (εργασίες R1), με το οποίο θα πρέπει να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας.  
 Στην ακτίνα επίδρασης της μονάδας που είναι τα 1.000 m, δεν υπάρχει κάποιος οικισμός. Ο πλησιέστερος οικισμος είναι 
αυτός του Κίτρους σε απόσταση 1.020 m βόρεια από το γήπεδο της μονάδας, ο οποίος δεν επηρεάζεται από το έργο. 
Παραδοσιακοί οικισμοί, ή οικισμοί που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού 
και αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα δεν υπάρχουν. 
Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα. 
 Στην ακτίνα επίδρασης του έργου που είναι το 1 km, υπάρχει μόνο ένα πτηνοτροφείο πάχυνσης. Βιοτεχνίες ή άλλες 
ρυπογόνες πηγές που να δρουν σωρευτικά σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής μελέτης δεν υπάρχουν. . 
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 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας χωρίς την απαίτηση πρόσθετων  όρων-
προϋποθέσεωνς” 

        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 της πτηνοτροφικής μονάδας 
δυναμικότητας 90.000χλ πτηνών πάχυνσης της εταιρίας Πτηνοτροφεία Ολύμπου Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. 
που θα εγκατασταθεί στην θέση «Γρίνδια ή Πηγάδι» κληροτεμάχιο 904 στην εκτός σχεδίου περιοχή της 
Δ.Ε. Κίτρους, του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ., χωρίς την απαίτηση πρόσθετων  
όρων-προϋποθέσεων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 711784/2847/07-02-2023 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας. 
Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος. 
Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος. 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
   Η Γραμματέας 

 
    Ηρώ Κουκίδου 

ΑΔΑ: 6ΖΟΣ7ΛΛ-Φ4Ρ
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