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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ΗΣ/ 14-10-2019 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 Οκτωβρίου 2019, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν 
αριθµούς αποφάσεων από  54 έως  61  του έτους 2019.  

 
    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      

 
Θέµα 1ο:   Συγκρότηση σε σώµα - Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης, 

Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας .  
 

Περίληψη: Εκλέχθηκε  ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και 
Αγροτικής Οικονοµίας ο περιφερειακός σύµβουλος, τακτικό µέλος της επιτροπής,  
κ.  Τόσκας  Λάζαρος.             

Θέµα 2ο: Επικύρωση πρακτικών  6ης/22-07-2019 και 7ης/22-08-2019 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   55 /2019) 
 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
φωτοβολταϊκό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 
7,98336 MW και συνοδά έργα υποδοµής, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ 
Ι.Κ.Ε., που θα εγκατασταθεί στο αγροτεµάχιο 218, του αγροκτήµατος 
¨Μαυροδένδρι¨, του ∆ήµου Βέροιας, Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   56 /2019) 
 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 499 KW µε καύση βιοαερίου από 
την αναερόβια χώνεψη γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και 
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ενσιρωµάτων » της  « GREEN POWER BIOMASS A.E. »  , που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στo υπ. αριθµ. 558 αγροτεµάχιo του αγροκτήµατος Άνω 
Αποστόλων , ∆Ε. Πικρολίµνης,  ∆ήµου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας » (ανήκει στην υποκατηγορία Α2). (Από Αναβολή) 

Περίληψη: Αναβάλλει το ανωτέρω θέµα για επόµενη συνεδρίαση.  
 (Αρ.απόφασης   57 /2019) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σταθµό 
παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας από ανεµογεννήτριες (αιολικό πάρκο) 
ισχύος 12,6 MW,   της εταιρείας µε την επωνυµία « ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. », µε περιβαλλοντική ταυτότητα ΠΕΤ 1906114721, που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Πέλλη» , του ∆ήµου  Παιονίας, 
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς   ( αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης 
οµάδας έργων και δραστηριοτήτων – Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   58 /2019) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σταθµό 
παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας από ανεµογεννήτριες (αιολικό πάρκο) 
ισχύος 35,2 MW,   της εταιρείας µε την επωνυµία « ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. », µε περιβαλλοντική ταυτότητα ΠΕΤ 1906110828, που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Μεγάλη Πέτρα» , των ∆ήµων 
Παιονίας και Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ( αποτελεί έργο 
υποκατηγορίας Α2 της 10ης οµάδας έργων και δραστηριοτήτων – 
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   59 /2019) 
 

Θέµα 7ο:        Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων του υφιστάµενου έργου µονάδας 
αποθήκευσης υγραερίου της “∆ΙΑΣ GAS AE” 500 m3(285 tn) στο 
αγροτεµάχιο 1136 στη θέση “Κουλούρα της Κοινότητας Νέας Εφέσου µε 
περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) 1901027720 Π.Ε. Πιερίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   60 /2019) 
 

Θέµα 8ο:        Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιορευστών 
ισχύος 0,995 MW ιδιοκτησίας του κ. Λέκκα Χαράλαµπου του Γεράσιµου στο 
αριθ. 2525 αγροτεµάχιο εµβαδού 4.750 τ.µ. του αγροκτήµατος Παλαιοκώµης 
του ∆ήµου Αµφίπολης της Π.Ε. Σερρών Π.Κ.Μ..  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης   61 /2019) 
 

 
                        
                          Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 
 
 


