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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ΗΣ/06-12-2017 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 ∆εκεµβρίου 
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα 
που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων από 92 έως 97 του έτους 2017. 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέµα 1ο:  Επικύρωση πρακτικού 9ης/15-11-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 

 Περίληψη: Επικυρώνει κατά πλειοψηφία το πρακτικό της 9ης/15-11-2017 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
(Αρ.απόφασης 92/2017) 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 3305/9-6-2017 απόφασης έγκρισης  
περιβαλλοντικών όρων της µονάδας παραγωγής βιοαερίου από 
επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων και παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από την καύση του παραγόµενου βιοαερίου, της εταιρίας µε 
την επωνυµία ''Καραναστάσης Πέτρος'' σε τµήµα του αγροτεµαχίου µε 
αρ. 880 του αγροκτήµατος Κονταριώτισας του ∆ήµου ∆ίου -Ολύµπου της 
ΠΕ Πιερίας. 

 Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 93/2017) 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων του υφιστάµενου έργου «ΜΠΕ του 
Βιολογικού Καθαρισµού Αιγινίου και των συνοδών έργων αυτού 
(εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Αιγινίου και Καταχά, Κεντρικός 
εξωτερικός (καταθλιπτικός) αγωγός αποχέτευσης (ΚΑΑ) Καταχά και 
αντλιοστάσιο, και αγωγός διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων σε τάφρο) 
που είναι εγκατεστηµένος στο υπ’αριθµ. 4325 αγρόκτηµα ∆.Κ. Αιγινίου 
∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού ΠΕ Πιερίας (υποκατηγορία Α2, οµάδα  4η µε 
Α/Α 19). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  



(Αρ.απόφασης 94/2017) 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της τροποποίησης λειτουργίας σταθµού 
βάσης κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία «ΣΟΥΛΙ- Χ» και 
κωδικό αριθµό «1403403» της εταιρείας µε την επωνυµία «COSMOTE 
ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» που είναι κατασκευασµένος στο 
ύψωµα «Γυµνή Κορυφή» της ∆.∆. Οινούσας, του ∆ήµου Σερρών της Π.Ε. 
Σερρών (Γεωγραφικές συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87: Χ=469811, Υ=4550827). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 95/2017) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση 
βιορευστών της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΠΑΠ 3 Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΒΙΟΠΑΠ 3 Ι.Κ.Ε.) σε έκταση εµβαδού 
12.060,00 τ.µ. στη θέση «Ποταµιές ή Σέττι» του αγροκτήµατος Σησαµιάς 
Τ.Κ. Σησαµιάς του ∆ήµου Βισαλτίας της Π.Ε. Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία αρνητικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 96/2017) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
αντιµετώπιση διάβρωσης ακτών οικισµού Νέας Σκιώνης ∆ήµου 
Κασσάνδρας Π.Ε Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 97/2017) 
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