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   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ΗΣ/ 05-10-2018 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 5  Οκτωβρίου 2018, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν 
αριθµούς αποφάσεων από  47  έως  58  του έτους 2018. 

 
    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      

 
Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικού 7ης/ 23-07-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 47/2018) 
 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Βαφείο 
– Φινιριστήριο – Πλεκτήριο της εταιρείας « ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. – Αφοί 
Ανεζουλάκη Α.Ε. », που είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί στην περιοχή 
της Νέας Σάντας, ∆ήµου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς ,  Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.  (έργο που ανήκει στην υποκατηγορία Α2 – οµάδα 9 η  ΄ 
βιοµηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις΄  µε α/α  46). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    48 /2018) 
 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων της εκµετάλλευσης λατοµείου βιοµηχανικού 
ορυκτού (αργίλου πλινθοκεραµοποιίας) , το οποίο βρίσκεται σε ιδιωτική 
έκταση εµβαδού 41.285  τ.µ.  (αγροτεµάχια 1673, 1725, 1726) στη θέση « 
Καβακλή »,  στην περιοχή του αγροκτήµατος Γαλλικού της ∆.Ε. Γαλλικού 
του ∆ήµου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς, µε φορέα του έργου την « Κεραµουργία 
Βορείου Ελλάδος Α.Ε. ( Κ.Ε.Β.Ε   Α.Ε. »,  (έργο που ανήκει στην 
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υποκατηγορία Α2 – οµάδα 5η  ΄ Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες ΄,  
µε α/α 3) 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    49 /2018) 
 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου : « Μονάδα  παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας (ισχύος 500 KWel) από καύση βιορευστών – βιοελαίων της 
εταιρείας « ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 3 Ι.Κ.Ε. » , που προτείνεται να εγκατασταθεί 
και να λειτουργήσει στο υπ. αριθµ. 21 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος 
Πικρολίµνης, Τ.Κ. Πικρολίµνης, ∆.Ε. Πικρολίµνης , ∆ήµου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας » (ανήκει στην υποκατηγορία Α2 – οµάδα 
10 η  ΄ Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας  ΄  µε α/α 5) ». 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    50 /2018) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
βιοµηχανία επεξεργασίας γάλακτος της εταιρείας « ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. Ελληνική 
Βιοµηχανία γάλακτος», που είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί στην 
περιοχή του Λιµνότοπου, ∆.Ε. Πολυκάστρου, ∆ήµου Παιονίας,  Π.Ε. Κιλκίς ,  
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  (έργο που ανήκει στην υποκατηγορία Α2 
– οµάδα 9 η  ΄ Βιοµηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις΄  µε α/α  16). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   51 /2018) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθµό 
βιορευστών (ισχύος έως 1Mwe) της εταιρείας µε την επωνυµία 
<<ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 2 >> που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθµ 
143αγροτεµάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή Π. Κεραµιδίου του ∆ήµου 
Κατερίνης  της  ΠΕ Πιερίας.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    52 /2018) 
 

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
εγκατάσταση µονάδας βιοαερίου και σταθµού συµπαραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερµότητας (ισχύος 2 ΜWel) της εταιρείας µε την επωνυµία 
«MIL OIL HELLAS AE» στο Ο.Τ. 6Α της Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) 
Σερρών στην ∆.Ε. Λευκώνα του ∆ήµου Σερρών Π.Ε. Σερρών Π.Κ.Μ.» Από 
αναβολή. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    53 /2018) 
 

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Εκκοκκιστήρια 
Βάµβακος» της εταιρείας «Εκκοκκιστήρια Ηράκλειας Α.Ε.» που είναι 
εγκατεστηµένη στο 1ο χλµ Ε.Ο. Ηράκλειας – ∆ασοχωρίου Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    54 /2018) 
 

Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιοαερίου 
από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και 
ενσιρωµάτων της εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΗΤΣΙΟΛΙ∆ΗΣ-
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ-ΤΖΙΑΚΑΣ Α.Ε.» (δ.τ. ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 
Α.Ε.) στα αριθ. 352-353 αγροτεµάχια αγροκτήµατος Νιγρίτας του ∆ήµου 
Βισαλτίας της Π.Ε. Σερρών» (ανήκει στην υποκατηγορία Α1).  
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Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    55 /2018) 
 

Θέµα 10ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιοαερίου 
από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΑΕΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΕ» 
(δ.τ. ΒΙΟΑΕΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΕ) στο αριθ. 399 αγροτεµάχιο 
αγροκτήµατος Χορτερού του ∆ήµου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    56 /2018) 
 

Θέµα 11ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
λειτουργία υφιστάµενου δηµοτικού δικτύου άρδευσης και τεχνητού 
εµπλουτισµού των υπόγειων υδάτων της ∆.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου καθώς και 
κατασκευή νέου αγωγού µεταφοράς νερού στο Τ.∆. Νέων Κερδυλίων του 
∆ήµου Αµφίπολης της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και στα Τ.∆. Οφρυνίου και Ορφανίου του ∆ήµου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   57 /2018) 
 

Θέµα 12ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα 
υφιστάµενα έργα εντός των ορίων Αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου 
παραλιακού µετώπου ∆ήµου Ν. Προποντίδας (αρ. µελ. 37/2016)» - ∆.Κ. 
Μουδανίων ∆.Ε. Μουδανίων”. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    58 /2018) 
 

 
                         

                        
                          Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


