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   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ΗΣ/ 21-12-2018 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 21 ∆εκεµβρίου 2018, 
ηµέρα Παρασκευή 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  97 έως 102 του έτους 2018.  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      
 

Θέµα 
1οΕΗ∆: 

Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
λειτουργία υφιστάµενου υδρευτικού δικτύου της Τ.Κ. Κρύας Βρύσης, 
εγκατάσταση νέας δεξαµενής ύδρευσης και νέας γεώτρησης ύδρευσης στην 
∆.Κ. Κρύας Βρύσης.(Φορέας υλοποίησης: ∆ήµος Πέλλας). ”.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    97 /2018) 
 

Θέµα 
2οΕΗ∆: 

Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (499 kWel) µε Καύση 
Βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών 
αποβλήτων και ενσιρωµάτων στα 1516-1516 αγροτεµάχια της 
εταιρείας «Βελκόπουλος Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.» του Αγροκτήµατος Αθύρων, 
του ∆ήµου Πέλλας, της Π.Ε. Πέλλας..   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    98 /2018) 
 

 
    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”.  

Περίληψη: Αναβάλλει το ανωτέρω θέµα για την επόµενη συνεδρίαση . 
(Αρ.απόφασης    99 /2018) 

                        

  

 
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  
 
 

            

             

            

            Θεσσαλονίκη, 21 ∆εκεµβρίου 2018 
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Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 

σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (476.74 kWel) µε Καύση 
Βιορευστών της εταιρείας «FOSILARON ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» 
(Θέση: Αριθ. 281 αγροτεµάχιο αγροκτήµατος Γυψοχωρίου, Τ.Κ. 
Τριφυλλίου, ∆. Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας).   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    100 /2018) 
 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το 
πτηνοτροφείο δυναµικότητας 160.000 χιλ ορνίθων πάχυνσης της εταιρείας 
Αµβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕΕ'.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   101 /2018) 
 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
υφιστάµενη πτηνοτροφική µονάδα, δυναµικότητας 33.000 ορνίθων 
κρεατοπαραγωγής, της εταιρίας µε επωνυµία «ΥΙΟΙ ΑΦΩΝ ΝΙΚΑ Ο.Ε.», στο 
αγροτεµάχιο 100Β, στην τοποθεσία «Κάµπος», ∆.∆. Γαλαρινού, ∆ήµου 
Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής. 
 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    102 /2018) 
 

                         
 
 
 
 
                            Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 
 


