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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ΗΣ/18-09-2017 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 18 Σεπτεµβρίου 
2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 π.µ. στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα 
που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων από 52 έως 67 του έτους 2017. 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέµα 1ο:  Επικύρωση πρακτικού 6ης/28-08-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 

 Περίληψη: Επικυρώνει οµόφωνα το πρακτικό της 6ης/28-08-2017 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
(Αρ.απόφασης 52/2017) 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
διεξαγωγή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της 
υφιστάµενης µονάδας παραγωγής χειρουργικών ραµµάτων της εταιρίας 
µε την επωνυµία MEDIPACK- Θ.ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ Α.Ε. η οποία είναι 
εγκατεστηµένη στο Ο.Τ. 8β της ΒΙΠΕ Κιλκίς, στο ∆. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, της 
Π.Κ.Μ.΄΄ 

 Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 53/2017) 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου : « Σταθµός Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (500 KWel) µε αεριοποίηση βιοµάζας, της « IDM 
ENERGY », που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ. αριθµ. 2082 
αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Τερπύλλου, ∆.Ε. Κρουσσών, ∆ήµου 
Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας » (ανήκει στην 
υποκατηγορία Α2 της 10ης οµάδας έργων και δραστηριοτήτων µε α/α 6α 
και της 4ης  οµάδας µε α/α 11β, της  υπ. αριθµ. Απόφασης 
∆ΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 
2471/β/10-08-2016)) .   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 54/2017) 



Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας του 
σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία « ΓΡΙΒΑ-Χ » 
και κωδικό αριθµό «1403530» που ανήκει στην εταιρεία µε την επωνυµία 
«COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. »  και θα κατασκευαστεί 
στο ∆ήµο Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας » ( 
Γεωγραφικές Συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87 : Χ = 366818,79 Ψ = 4532931,56  και  
λ = 22ο  25’ 05’’  και  φ= 40ο    56΄ 12’’ ) και  ανήκει στην υποκατηγορία 2 της 
Πρώτης (Α) κατηγορίας της  12ης οµάδας µε Α/Α/ 6. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 55/2017) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
υφιστάµενων αρδευτικών γεωτρήσεων στην τοπική κοινότητα 
Προµάχων του ∆ήµου Αλµωπίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 56/2017) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
υφιστάµενων αρδευτικών γεωτρήσεων στην τοπική κοινότητα Όρµας 
του ∆ήµου Αλµωπίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 57/2017) 
 

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
υφιστάµενων αρδευτικών γεωτρήσεων στην τοπική κοινότητα 
Λουτρακίου του ∆ήµου Αλµωπίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 58/2017) 

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
υφιστάµενων αρδευτικών γεωτρήσεων στην τοπική κοινότητα 
∆ωροθέας του ∆ήµου Αλµωπίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 59/2017) 

Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
υφιστάµενων αρδευτικών γεωτρήσεων στην τοπική κοινότητα Αλώρου 
του ∆ήµου Αλµωπίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 60/2017) 

Θέµα 10ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
ανανέωση περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθ.10385/14 Απόφασης 
Παράτασης Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού στο ρέµα Πιστεριές στο 
∆.∆. Ρητίνης, του ∆ήµου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. µε φορέα την 
«ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.» 



Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 61/2017) 

Θέµα 11: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάµενης ξενοδοχειακής µονάδας 
µε την επωνυµία ΄΄ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΠΑΛΛΑΣ΄΄ στην εκτός σχεδίου περιοχή 
∆.∆ Σκοτίνας, ∆.Ε. Ανατολικού Ολύµπου, ∆ήµου ∆ίου -Ολύµπου , ΠΕ 
Πιερίας».. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 62/2017) 

Θέµα 12: 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 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΑΕΡΙΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΕ» (δ.τ. ΒΙΟΑΕΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΕ) στο αριθ. 93 
αγροτεµάχιο αγροκτήµατος ∆ασοχωρίου του ∆ήµου Ηράκλειας Π.Ε. 
Σερρών» 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 63/2017) 

Θέµα 13ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης του Κέντρου Εκποµπής 
Υπηρεσιών Ψηφιακής Τηλεόρασης µε κωδική ονοµασία ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ και 
κωδικό αριθµό 3006024 που ανήκει στην εταιρεία «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στην θέση «Λιθότοπος» του ∆ήµου Ηράκλειας της Π.Ε. 
Σερρών (Γεωγραφικές συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87: Χ=433079,22, 
Υ=4553238,57)». 
 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 64/2017) 

Θέµα 14ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της τροποποίησης λειτουργίας σταθµού 
βάσης κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία «ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ 
ΑΓΡΙΑΝΗΣ» και κωδικό αριθµό «1001155» της εταιρείας µε την επωνυµία 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» που είναι κατασκευασµένος στο 
ύψωµα «Τσούκλα» της Τ.Κ. Αγριανής, ∆.Ε. Νέας Ζίχνης του ∆ήµου Νέας 
Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών (Γεωγραφικές συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87: 
Χ=486959,466, Υ=4548211,093)». 
 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 65/2017) 

Θέµα 15ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου "∆ιευθέτηση - Οριοθέτηση 
τµήµατος χειµάρρου Κουτλουµουσιανός Λάκκος ∆ασοκτήµατος 
«Κωνωπάδες» (∆.Ε.) Σιθωνίας Π.Ε Χαλκιδικής”. 
 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 66/2017) 



Θέµα 16ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
τροποποίηση λειτουργίας σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας της 
VODAFONE, (κωδικός και ονοµασία: 1002178 – ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ),  o οποίος βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, σε 
δηµόσια δασική έκταση, στο ύψωµα “Φυλακτάκη”, της Τ.Κ. Βαρβάρας, 
της ∆.Ε Αρναίας, του ∆ήµου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 67/2017) 

 
                                         Ο Πρόεδρος 

 
 

 
                                                 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 


