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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ΗΣ/06-02-2017 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 6 Φεβρουαρίου 
2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα 
που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων από 1 έως  11  του έτους 2017. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέµα 1:   Επικύρωση πρακτικού 12ης/19-12-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
 

Περίληψη : Επικυρώνει οµόφωνα το πρακτικό της 12ης/19-12-2016 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 

 (Αρ.απόφασης 1/2017) 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε 
αεριοποίηση βιοµάζας της εταιρείας µε την επωνυµία «Ζωή Γεωργαντά & 
Στέλλα Γεωργαντά Ο.Ε.» στο αριθ. 1393 αγροτεµάχιο θέση «ΓΚΟΤΣΙΝΑ» 
αγροκτήµατος Λευκώνα ∆ήµου Σερρών Π.Ε. Σερρών ΠΚΜ. 

 Περίληψη:  Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 2/2017) 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της τροποποίησης της λειτουργίας 
σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία «ΛΑΪΛΙΑΣ 
SKI RESORT» και κωδικό αριθµό «1530» της εταιρείας µε την επωνυµία 
«WIND HELLAS  Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» που είναι κατασκευασµένος στο 
έδαφος σε θέση κοντά στο οικισµό «Άνω Βροντού» στο ∆ήµο Σερρών της 
Π.Ε. Σερρών (Γεωγραφικές συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87: Χ=471784, 
Υ=4573644)». 
 

 Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 3/2017) 



Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
λειτουργία υφιστάµενης πλωτής µονάδας µυδοκαλλιέργειας µε το 
σύστηµα long-line δυναµικότητας 151tn/έτος του κ. Κουτούπα 
Κωνσταντίνου του Γεωργίου που βρίσκεται στο υπ’ αριθ. 3 (Σ3) τεµάχιο 
εµβαδού 20000m2 στην θαλάσσια περιοχή του Στρυµωνικού κόλπου του 
Τ.∆. Νέων Κερδυλίων του ∆ήµου Αµφίπολης της Π.Ε. Σερρών. 

 Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 4/2017) 

 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας υφιστάµενης 
ιχθυοτροφικής µονάδας πέστροφας ιδιοκτησίας κου Θεοδωρακέλη 
Γεωργίου του ∆ηµητρίου δυναµικότητας έως 9,5 τόνους ανά έτος, η 
οποία βρίσκεται στην θέση "Πλατάνια'' εκτός των ορίων του οικισµού 
Άνω Πορόϊα του ∆ήµου Σιντικής της Π.Ε Σερρών (Γεωγραφικές 
συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87: Χ=419309,00, Υ=4571789,00)». 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 5/2017) 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
σταθµό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, µε κωδική ονοµασία: 
"AKTONIRU 140 3273"  σε θέση στην Ακτή Ονείρου, του ∆ήµου 
Σιθωνίας Π.Ε Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
 

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
σταθµό βάσης κινητής τηλεφωνίας(τροποποίηση λειτουργίας) της 
εταιρείας COSMOTE - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, µε 
κωδική ονοµασία: "ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ –Χ(1403795)"  πλησίον του οικισµού 
Μαραθούσα, ∆.Ε. Ζερβοχωρίων, του ∆ήµου Πολυγύρου   Π.Ε 
Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
 

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων της κατασκευής και λειτουργίας του 
οδικού  τµήµατος από κόµβο Κασσανδρείας ως Πευκοχώρι του οδικού 
κυκλώµατος Κασσάνδρας Π.Ε Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
 

Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.∆.Α.) της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ» για την επιφανειακή εκµετάλλευση 
κοιτάσµατος Λευκολίθου εντός της Οριστικής Παραχώρησης (Ο.Π.) 17Β 
θέση «Μπενβενίστε» στην Γερακινή Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
 



Θέµα 10ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για το 
χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση ‘ΚΑΣΤΡΙ’ 
του ∆ήµου Πολυγύρου του Ν. Χαλκιδικής (3Η ∆Ε του Ν. Χαλκιδικής). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
 

Θέµα 11ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για το 
ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας ΠΕ Χαλκιδικής (Κασσάνδρας). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
                                  Θεοφάνης Παπάς 


