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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ΗΣ/ 25-11-2019 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 25 Νοεµβρίου 2019, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν 
αριθµούς αποφάσεων από  62 έως 70  του έτους 2019.  

 
    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      

Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικού 8ης/14-10-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   62 /2019) 
 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρου, έκτασης 99.897,73 τ.µ., στη θέση ¨Στενά 
Τριποτάµου¨ του Αγροκτήµατος Ξηρολίβαδου, Τ.Κ. Κουµαριάς, ∆. Βέροιας, 
Π.Ε. Ηµαθίας. Φορέας του έργου: ¨ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε.¨ 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   63 /2019) 
 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
κοµβικό σταθµός κινητής τηλεφωνίας ¨ΝΑΟΥΣΑ - 1000172¨, της εταιρείας 
¨VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.¨, µε Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 
1904074521, το οποίο είναι υφιστάµενο στο ∆ήµο Νάουσας, Π.Ε. Ηµαθίας, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   64 /2019) 
 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 499 KW µε καύση βιοαερίου από 
την αναερόβια χώνεψη γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και 
ενσιρωµάτων » της  « GREEN POWER BIOMASS A.E. »  , που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στo υπ. αριθµ. 558 αγροτεµάχιo του αγροκτήµατος Άνω 
Αποστόλων , ∆Ε. Πικρολίµνης,  ∆ήµου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας » (ανήκει στην υποκατηγορία Α2). (Από Αναβολή) 

                        

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Ταχ. ∆/νση:   Βασ. Όλγας 198 
Ταχ. Κωδ.:     541 10 
Πληροφ   :     Η. Κουκίδου 
Τηλέφωνο:    2313319659 
FAX:               2313319862 
Ε-mail :          persymb@pkm.gov.gr 
Ιστοθέση :     www.pkm.gov.gr  
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Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα αρνητικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   65 /2019) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 499 KW µε καύση βιοαερίου από 
την αναερόβια χώνεψη οργανικών αποβλήτων της  « ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΕΚΑ ΑΕ »  , που προτείνεται να εγκατασταθεί στo υπ. 
αριθµ. 440 αγροτεµάχιo του αγροκτήµατος Πεδινού , ∆.Ε. Γαλλικού,  ∆ήµου 
Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας » (ανήκει στην 
υποκατηγορία Α2). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   66 /2019) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το 
λατοµείο αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων και συνοδών έργων στη θέση « 
Μπάτσοβο», ∆.Ε. Πολυκάστρου, ∆ήµου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς,  µε φορέα του 
έργου την « ΤΕΡΝΑ Α.Ε. »  (έργο που ανήκει στην υποκατηγορία Α1 – οµάδα 
5η  ΄ Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες ΄,  µε α/α 4). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   67 /2019) 
 

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σταθµό 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 997.50 KWe, µε 
καύση βιορευστών (φυτικών ελαίων προερχόµενων από ενεργειακές 
καλλιέργειες) στο αγροτεµάχιο υπ’ αρ. 1150 της Τ/Κ Λακκώµατος, ∆ήµου 
Νέας Προποντίδας  της Π.Ε. Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   68 /2019) 
 

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση για τη σκοπιµότητα εγκατάστασης και τη συµβολή της στην 
τοπική οικονοµία, µονάδας χαµηλής όχλησης, επεξεργασίας βρώσιµης 
ελιάς, ιδιοκτησίας της εταιρείας µε την επωνυµία «∆ΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», στην 
εκτός σχεδίου περιοχή του οικισµού Ορµύλιας -θέση Αγ. ∆ηµήτριος-, του 
∆ήµου Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   69 /2019) 
 

Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
ολοκλήρωση µελέτης οδικού άξονα Ν. Μουδανιά-Σιθωνία τµήµα από  Ν. 
Μουδανιά έως Ψακούδια  Π.Ε  Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   70 /2019) 
 

                      
 
                         Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


