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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ΗΣ/ 10-06-2019 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 10 Ιουνίου 2019, 
ηµέρα ∆ευτέρα 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  41 έως 44  του έτους 2019.  

 
    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      

 
Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικών  4ης/24-04-2019  συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 

(Αρ.απόφασης   41 /2019) 
Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση της εκµετάλλευσης λατοµείου βιοµηχανικού 
ορυκτού (αργίλου πλινθοκεραµοποιίας),το οποίο βρίσκεται σε ιδιωτική 
έκταση εµβαδού 77,217 στεµµάτων (επέκταση υφιστάµενης αδειοδοτηµένης 
εκµετάλλευσης 73,447 στρεµµάτων (κατόπιν περικοπής 71,917 στρεµµάτων 
)  και επέκταση σε όµορη ιδιωτική έκταση 3,770 στρεµµάτων) 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 υποκατηγορία 
Α2 – οµάδα 5η  ΄ Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες ΄,  µε α/α 3). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   42 /2019) 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Βιοµηχανία 
επεξεργασίας γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων και 
παρασκευής παγωτών» της εταιρείας µε την επωνυµία ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. 

                        

  

 
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 κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   43 /2019) 

Θέµα 4ο: 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 «Α. ∆ΑΝΑ∆ΑΚΗΣ-Χ. ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΕΠΕ» (δ.τ. 
SUNFARM ΕΠΕ) στο αριθ. 668 αγροτεµάχιο αγροκτήµατος Αχινού του ∆ήµου 
Βισαλτίας της Π.Ε. Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   44 /2019) 

 
                          Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


