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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ΗΣ/29-01-2018 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 29 Ιανουαρίου 2018, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν 
αριθµούς αποφάσεων από  1  έως 11  του έτους 2018. 

 
    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      

Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 10ης/06-12-2017 και 11ης/19-12-2017 συνεδριάσεων 
της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
 

Περίληψη: Επικυρώνει κατά πλειοψηφία θετικά τα πρακτικά της 10ης/06-12-2017 και 
11ης/19-12-2017 συνεδρίασης. 
 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την µονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής από σταθµό βιορευστών (ισχύος 500 KWel) της εταιρείας 
« ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ 3 Ι.Κ.Ε.» , που προτείνεται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει 
στο υπ. αριθµ. 517 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Άσπρου,  Τ.Κ. Άσπρου, 
∆.Ε. Πολυκάστρου , ∆ήµου Παιονίας , Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία Α2 – οµάδα 10 η  ΄ Ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας  ΄  µε α/α 5). 

Περίληψη: Αναβάλλει οµόφωνα το ανωτέρω θέµα.  
(Αρ.απόφασης 2/2018) 
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Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων της αµµοληψίας από τον Αξιό ποταµό στη θέση « 1  
Άσπρου » της Τ.Κ. Άσπρου της ∆.Ε. Πολυκάστρου, ∆ήµου Παιονίας , Π.Ε. 
Κιλκίς,  σε περιοχή εµβαδού 180.979,85 τ.µ.  και σε  θέση που εµπίπτει σε 
περιοχή του δικτύου NATURA  2000 µε κωδικό GR 1220010 «∆έλτα Αξιού – 
Λουδία  - Αλιάκµονα – Αλυκή Κίτρους» SPA -  Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
(Ζ.Ε.Π.) και  µε κωδικό GR 1220002 «∆έλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκµονα – 
Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη» SAC – Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (Ε.Ζ.∆.),  µε 
φορέα του έργου το ∆ήµο Παιονίας (έργο που ανήκει στην υποκατηγορία Α2 
– οµάδα 5η  ΄ Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες ΄,  µε α/α 6) 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 3/2018) 
 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την µονάδα 
ολοκληρωµένης εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων  της 
εταιρείας « ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΑΒΕΕ & ΝΕ» , που λειτουργεί στην εκτός 
σχεδίου περιοχή  της  Τ.Κ. Άσπρου, ∆.Ε. Πολυκάστρου, ∆ήµου Παιονίας , 
Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία Α2 
– οµάδα 9 η  ΄ Βιοµηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις  ΄  µε α/α 224). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 4/2018) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Ανανέωσης- Τροποποίησης των 
Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου: «Επέκταση ΧΥΤΑ 2ης ∆.Ε. Ν. Πιερίας», 
για το Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων που λειτουργεί στη θέση 
“Ξηροκάµπι” της ∆.Κ. Λιτοχώρου, ∆.Ε. Λιτοχώρου, ∆. ∆ίου – Ολύµπου, Π.Ε. 
Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Συντεταγµένες στο Παγκόσµιο 
Γεωδαιτικό Σύστηµα 1984 (WGS 84) λ=22ο 31΄ 25,54΄΄ φ=40° 7΄ 45,01’’ / 
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ ΄87) X=374.074,43, 
Y=4.442.852,14. Ανήκει στην Υποκατηγορία 2 της Α Κατηγορίας της 4ης 
Οµάδας, στην υποοµάδα µε α/α 14 «Υγειονοµική ταφή µη επικινδύνων 
αστικών στερεών υπολειµµάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, 
D5)»). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 5/2018) 
 

Θέµα 6ο: 
Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σταθµό 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500 KW µε καύση βιορευστών στη 
θέση ‘Κάµπος-κληροτεµάχιο αριθ. 694’ της Τ.Κ.Καταχά ∆.Ε. Αιγινίου, ∆ήµου 
Πύδνας-Κολινδρού, Π.Ε.Πιερίας. 
 

Περίληψη: Αναβάλλει οµόφωνα το ανωτέρω θέµα.  
(Αρ.απόφασης 6/2018) 
 

Θέµα 7ο: 
Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη 
δηµιουργία πτηνοτροφικής εγκατάστασης δυναµικότητας 135.000 ορνίθων 
πάχυνσης, που θα προκύψει από την τροποποίηση δύο υφιστάµενων και 
όµορων πτηνοτροφικών µονάδων, εγκατεστηµένων σε γήπεδο 35.703,05 τ.µ. 
στη θέση Ρεβένια, (υπ’ αριθ. 422 και 421β, 421α κληροτεµάχια αγροκτήµατος 
Κορινού) ∆ήµο4υ Κατερίνης, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, µε φορέα την “ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.”  
 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
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(Αρ.απόφασης 7/2018) 
 

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιορευστών 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 2 Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 2 Ι.Κ.Ε.) στο αριθ. ∆56-
2403 αγροτεµάχιο θέση «Κουδουνάς» Τ.Κ. Παλαιοκώµης του ∆ήµου 
Αµφίπολης Π.Ε. Σερρών.  
 

Περίληψη: Αναβάλλει οµόφωνα το ανωτέρω θέµα.  
(Αρ.απόφασης 8/2018) 
 

Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή και λειτουργία δηµοτικών υδρευτικών έργων για την υδροδότηση 
των Τ.∆. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγίας Ελένης και Πεπονιάς του 
∆ήµου Σερρών της Π.Ε. Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα  θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 9/2018) 

Θέµα 10ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής 
έτοιµου σκυροδέµατος» µε την επωνυµία Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. η οποία είναι 
εγκατεστηµένη στα αρ. 476 και 7546 αγροτεµάχια του αγροκτήµατος Σερρών. 

 Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 10/2018) 
 

Θέµα 11ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιορευστών 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΠΑΠ 2 Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΒΙΟΠΑΠ 2 Ι.Κ.Ε.) στο αριθ. 614 αγροτεµάχιο εµβαδού 
10.687,00 τ.µ. στη θέση «Εκκλησάκι» του αγροκτήµατος Λυγαριάς Τ.Κ. 
Λυγαριάς του ∆ήµου Βισαλτίας της Π.Ε. Σερρών. 

Περίληψη: Αναβάλλει οµόφωνα το ανωτέρω θέµα.  
(Αρ.απόφασης 11/2018) 
 

                        
                          Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 
  


