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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ΗΣ/ 14-01-2019 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 14 Ιανουαρίου 2019, 
ηµέρα  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  01 έως 08  του έτους 2019.  

    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      
 

Θέµα 1ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθµό 
βιορευστών (ισχύος 0,5 MWe) της εταιρείας µε την επωνυµία ¨ΑΠΕ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ι.Κ.Ε.¨ που πρόκειται να εγκατασταθεί στο µε αριθ. 379 
αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Τρικάλων, της οµώνυµης Τ.Κ., της ∆.Ε. 
Πλατέος, του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, της ΠΕ Ηµαθίας”. (Από αναβολή) 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   01 /2019) 
 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
φωτοβολταϊκός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 
9,99 MW της εταιρείας µε την επωνυµία «NOTIAS S.A.» που πρόκειται να 
εγκατασταθεί στη θέση «Τσούκλα» του ∆ήµου Νέας Ζίχνης της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης 
(Α) κατηγορίας της 10ης οµάδας µε Α/Α 2) . 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    02 /2019) 
 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
φωτοβολταϊκό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 
9,99 MW της εταιρείας µε την επωνυµία «EAST PV A.E.» που πρόκειται να 
εγκατασταθεί στη θέση «Τσούκλα» του ∆ήµου Νέας Ζίχνης της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης 
(Α) κατηγορίας της 10ης οµάδας µε Α/Α 2). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    03 /2019) 
 

                        

  

 
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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Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
φωτοβολταϊκό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 
9,99 MW της εταιρείας µε την επωνυµία «NOTIAS S.A.» που πρόκειται να 
εγκατασταθεί στη θέση «Χατζή» του ∆ήµου Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας 
της 10ης οµάδας µε Α/Α 2).  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    04 /2019) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
φωτοβολταϊκό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 
9,99MW της εταιρείας µε την επωνυµία «EAST PV A.E.» που πρόκειται να 
εγκατασταθεί στη θέση «Χατζή» του ∆ήµου Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας 
της 10ης οµάδας µε Α/Α 2)». 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    05 /2019) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 9,99MW σε έκταση εµβαδού 636.794,59m2 καθώς και 
δρόµου πρόσβασης µήκους 350m και υπόγειας γραµµής διασύνδεσης 
µέσης τάσης µήκους 8km από την εταιρεία «NOTIAS S.A.» στη θέση 
«∆αµασκηνόρρεµα» του Τ.∆. Σφελινού του ∆ήµου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. 
Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    06 /2019) 
 

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 9,99MW σε έκταση εµβαδού 435.720,39m2 καθώς και 
δρόµου πρόσβασης µήκους 400m και υπόγειας γραµµής διασύνδεσης 
µέσης τάσης µήκους 11,3km από την εταιρεία «EAST PV A.E.» στη θέση 
«∆αµασκηνόρρεµα» του Τ.∆. Σφελινού του ∆ήµου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. 
Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    07 /2019) 
 

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση 
βιορευστών- βιοελαίων ισχύος 0,995 MW ιδιοκτησίας του κ.Λέκκα 
Χαράλαµπου του Γεράσιµου στο αριθ. 2683 αγροτεµάχιο εµβαδού 8.500 τ.µ. 
του αγροκτήµατος ∆άφνης-Ορέσκειας του ∆ήµου Βισαλτίας της Π.Ε. Σερρών 
Π.Κ.Μ..  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    08 /2019) 
 

 
                        
                          Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


