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   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ΗΣ/19-03-2018 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 19 Μαρτίου 2018, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν 
αριθµούς αποφάσεων από  12  έως 24  του έτους 2018. 

 
    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      

Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικού 1ης/29-01-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
 

Περίληψη: Επικυρώνει οµόφωνα θετικά το πρακτικό της 1ης/29-01-2018 συνεδρίασης. 
(Αρ.απόφασης 12/2018) 
 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
υφιστάµενη µονάδα παραγωγής σκυροδέµατος - µορφοποίησης σιδήρων 
οπλισµού σκυροδέµατος - κοπής και µορφοποίησης στερεών λίθων - 
παραγωγής προϊόντων σκυροδέµατος, της “ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.”, επί 
της Ε.Ο. Νάουσας - Σ.Σ. Νάουσας (θέση “Σµίξη”), στα υπ’ αριθµ. 5449, 5450, 
5451, 5452, 5453, 5454 και 5455 αγροτεµάχια του αγροκτήµατος Νάουσας, 
∆.Ε. Νάουσας, ∆. Νάουσας, Π.Ε. Ηµαθίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 13/2018) 
 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σταθµό 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (1 MWel) µε Αεριοποίηση Βιοµάζας, της 
εταιρείας µε την επωνυµία ¨ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΕΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι.Κ.Ε.¨ που προτείνεται να εγκατασταθεί στο µε αριθ. 1867 αγροτεµάχιο της 
∆.Ε. Μελίκης του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ηµαθίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 

                        

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
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(Αρ.απόφασης 14/2018) 
 

Θέµα 4ο: 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 ¨∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΑΠΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.¨ που πρόκειται να εγκατασταθεί σε τµήµα 
του αγροτεµαχίου µε αριθ. 52, στη θέση ¨Φτελιά¨ της Τ.Κ. Βρυσακίου, ∆.Ε. 
Αλεξάνδρειας, ∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ηµαθίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 15/2018) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µονάδα ηλεκτροπαραγωγής από σταθµό βιορευστών (ισχύος 500 KWel) της 
εταιρείας « ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ 3 Ι.Κ.Ε.» , που προτείνεται να εγκατασταθεί και να 
λειτουργήσει στο υπ. αριθµ. 517 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Άσπρου,  
Τ.Κ. Άσπρου, ∆.Ε. Πολυκάστρου , ∆ήµου Παιονίας , Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία Α2 – οµάδα 10 η  ΄ 
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας΄µε α/α 5). (Aπό αναβολή) 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 16/2018) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
πτηνοτροφική µονάδα πάχυνσης  40000 πτηνών του κ. Μαλαζά Ιωάννη στη 
θέση Τσουκνίδα  του ∆ήµου Κατερίνης ΠΕ Πιερίας. 
 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 17/2018) 
 

Θέµα 7ο: 
Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σταθµό 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500 KW µε καύση βιορευστών στη 
θέση ‘Κάµπος-κληροτεµάχιο αριθ. 694’ της Τ.Κ.Καταχά ∆.Ε. Αιγινίου, ∆ήµου 
Πύδνας-Κολινδρού, Π.Ε.Πιερίας. (Aπό αναβολή) 
 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 18/2018) 
 

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιορευστών 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 2 Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 2 Ι.Κ.Ε.) στο αριθ. ∆56-
2403 αγροτεµάχιο θέση «Κουδουνάς» Τ.Κ. Παλαιοκώµης του ∆ήµου 
Αµφίπολης Π.Ε. Σερρών. (Aπό αναβολή) 
 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 19/2018) 
 

Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιορευστών 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΠΑΠ 2 Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΒΙΟΠΑΠ 2 Ι.Κ.Ε.) στο αριθ. 614 αγροτεµάχιο εµβαδού 
10.687,00 τ.µ. στη θέση «Εκκλησάκι» του αγροκτήµατος Λυγαριάς Τ.Κ. 
Λυγαριάς του ∆ήµου Βισαλτίας της Π.Ε. Σερρών. (Aπό αναβολή) 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 20/2018) 
 

Θέµα 10ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το 
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υφιστάµενο εξωτερικό υδρευτικό δίκτυο Πολυγύρου – Παλαιοκάστρου & 
κατασκευή νέου υδρευτικού αγωγού   του ∆ήµου Πολυγύρου   Π.Ε 
Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 21/2018) 
 

Θέµα 11ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
ολοκλήρωση- βελτίωση Λιµένα Νέου Μαρµαρά ∆ήµου Σιθωνίας Π.Ε 
Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 22/2018) 
 

Θέµα 12ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενου ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 4* 
µε την επωνυµία "Γαλάζιος Κόλπος (Blue Bay)", δυναµικότητας 143 κλινών, 
στην εκτός σχεδίου περιοχή Τ.Κ. Αφύτου, ∆. Κασσάνδρας, ΠΕ Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 23/2018) 
 

Θέµα 13ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
τροποποίηση του υφιστάµενου ξενοδοχείου µε την επωνυµία «ANASTASIA 
RESORT» µε φορέα του έργου την «ΞΕΝΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδιοκτησίας «Αγαπητός Γ. Τρικαλιώτης Α.Ε.», στην 
εκτός σχεδίου περιοχή ∆.Κ. Κασσανδρείας, ∆. Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδική. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 24/2018) 
 

                        
                          Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


