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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ΗΣ/ 11-02-2019 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας στην τακτική συνεδρίαση της, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 
2019, ηµέρα  και ώρα 11:30 π.µ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν 
αριθµούς αποφάσεων από  09 έως 16  του έτους 2019.  

 
ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
Θέµα1ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων 

διευθέτησης στα πλαίσια της µελέτης οριοθέτησης ρέµατος ΧΥΤΑ 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Π.Ε. Χαλκιδικής.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   09 /2019) 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      

 
Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικών  10ης/26-11-2018,    11ης/21-12-2018, 1ης/14-01-2019         

συνεδρίασης της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής 
Οικονοµίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   10 /2019) 
 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
υδροδότηση πρώην ∆ήµων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές του 
Πάικου, στην περιοχή του ∆ήµου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς ,  Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, µε φορέα του έργου τον ∆ήµο Παιονίας  (έργο που 
ανήκει στην υποκατηγορία Α2 – οµάδα 2 η  ΄ Υδραυλικά έργα µε α/α  7). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   11 /2019) 
 

                        

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Ταχ. ∆/νση:   Βασ. Όλγας 198 
Ταχ. Κωδ.:     541 10 
Πληροφ   :     Η. Κουκίδου 
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Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας από ανεµογεννήτριες (αιολικό 
πάρκο) ισχύος 36 MW,   της εταιρείας µε την επωνυµία « ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 
Α.Ε. », µε περιβαλλοντική ταυτότητα ΠΕΤ 1810001220, που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στη θέση « Βραχάκι» , του ∆ήµου Παιονίας, Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς   ( αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης οµάδας έργων 
και δραστηριοτήτων – Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   12 /2019) 
 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
χοιροτροφική µονάδα 190 χοιροµητέρων, µε τα παράγωγά τους µέχρι 
τελικής πάχυνσης, του Φωτιάδη Γεώργιου στη θέση ΄΄Κρανιές΄΄ στην 
ΤΚ Εξοχής του ∆ήµου Κατερίνης της Π.Ε Πιερίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   13 /2019) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
ανανέωση - τροποποίηση και κωδικοποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων 
της µονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων και του χώρου υγειονοµικής 
ταφής υπολειµµάτων Π.Ε. Σερρών στη θέση “Ερείπια Νεράιδας” της ∆.Ε. 
Σκοτούσας (πρώην ∆. Σκοτούσας), ∆. Ηράκλειας, Π.Ε. Σερρών. (Ανήκει στην 
Υποκατηγορία 2 της Α Κατηγορίας της 4ης Οµάδας «Συστήµατα 
περιβαλλοντικών υποδοµών», και ειδικότερα στις υποοµάδες µε α/α 5 
Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕ∆Α), α/α 13 
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης και διάθεσης) αστικών στερεών 
αποβλήτων (εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13) και α/α 14 «Υγειονοµική 
ταφή µη επικινδύνων αστικών υπολειµµάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) 
(εργασίες D1, D5)» ) 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   14 /2019) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιοαερίου 
από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωµάτων 
ιδιοκτησίας του κ.Φιλιππίδη Σοφοκλή του Ιωάννη. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   15 /2019) 
 

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη µετατροπή υφιστάµενου 
ξενοδοχειακού συγκροτήµατος σε «Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυµα µε 
Ξενοδοχείο 5 αστέρων, Ειδική Τουριστική Υποδοµή SPA και Επιπλωµένες 
Τουριστικές Κατοικίες, συνολικής δυναµικότητας 233 κλινών στη θέση 
‘Κουτσούπια- Κατσιβέλια’ ∆ήµου Σιθωνίας Περιφερειακής Ενότητας  
Χαλκιδικής», µε φορέα την «ΛΗΚΥΘΟΣ Α.Ε.» 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   16 /2019) 
 

 
                        
                          Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


