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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ΗΣ/ 24-04-2019 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 24 Απριλίου 2019, 
ηµέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν 
αριθµούς αποφάσεων από  27 έως  40   του έτους 2019.  
 

    ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      
 

Θέµα 
1οΕΗ∆: 

Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον  
σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας από ανεµογεννήτριες (αιολικό 
πάρκο) ισχύος 19,8 MW,   της εταιρείας µε την επωνυµία « ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 
Α.Ε. », µε περιβαλλοντική ταυτότητα ΠΕΤ 1811002722, που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στη θέση « Καψάλα » , 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  27 /2019) 
 

 
    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      

 
Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικών  3ης/08-03-2019  συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 

(Αρ.απόφασης  28 /2019) 
 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999 KW µε καύση βιοαερίου από 
την αναερόβια χώνεψη γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων  της  « Τεχνική 
Ενεργειακή Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία»  , που προτείνεται 
να εγκατασταθεί στα υπ. αριθµ. 157 και 158 αγροτεµάχια του αγροκτήµατος 

                        

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Ταχ. ∆/νση:   Βασ. Όλγας 198 
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Μαυρονερίου, ∆.∆. Μαυρονερίου, ∆ήµου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας» (ανήκει στην υποκατηγορία Α2). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   29 /2019) 
 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
΄Βιοµηχανία επεξεργασίας γάλακτος – τυροκοµείο µε αλλαγή φορέα από 
«ΜΠΑΣ∆ΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε.» σε «LACTEA A.E» και αλλαγή 
δυναµικότητας επεξεργασίας γάλακτος από 50 TN γάλακτος/ηµέρα σε 18 TN 
γάλακτος/ηµέρα σε εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Ευζώνων του ∆ήµου 
Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   30 /2019) 
 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
σταθµό ηλεκτροπαραγωγής µε καύση βιορευστών ισχύος 1.000 KW της 
εταιρείας ΟΛΥΜΠΟΥ ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε 
διακριτικό τίτλο “ΟΛΥΜΠΟΥ ΒΙΟΥΛΗ Ι.Κ.Ε.” που θα εγκατασταθεί στο αριθ. 
369 αγροτεµάχιο Νεοκαισάρειας, ∆ήµου Κατερίνης, Π.Ε.Πιερίας, Π.Κ.Μ. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   31 /2019) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
τροποποίηση της υπ΄αριθ.πρωτ. 725/14-03-2012 απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων µε τη διαδικασία της εκ νέου έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία «Σταθµού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεµογεννήτριες (αιολικό πάρκο) 
εγκατεστηµένης ισχύος 25,2 MW και µέγιστης ισχύος λειτουργίας 24,0 ΜW» 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ENERFARM 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στη θέση «∆ύο Πέτρες-Καβάκι» του 
∆ήµου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών Π.Κ.Μ.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   32 /2019) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιοαερίου 
από την αναερόβια χώνευση ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων και 
ενσιρωµάτων της εταιρείας µε την επωνυµία ΜΥΡΚΙΝΟΣ Α.Π.Ε. Α.Ε. στα 
αριθ. 1039, 1040 και 1041 αγροτεµάχια αγροκτήµατος Προβατά του ∆ήµου 
Σερρών της Π.Ε. Σερρών Π.Κ.Μ. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   33 /2019) 
 

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή και λειτουργία µιας παραγωγικής γεωθερµικής γεώτρησης, µιας 
γεωθερµικής γεώτρησης επανεισαγωγής, ενός υπόγειου αγωγού µεταφοράς 
του γεωθερµικού ρευστού µήκους 400m καθώς και µιας δεξαµενής 
γεωθερµικού ρευστού χωρητικότητας 30m3 καθώς και λειτουργία µιας 
υφιστάµενης παραγωγικής γεωθερµικής γεώτρησης από την εταιρεία 
«ΓΕΩΘΕΡΜ Α.Ε.» για την θέρµανση θερµοκηπίων στο αγρόκτηµα 
Θερµοπηγής του Τ.∆. Σιδηροκάστρου του ∆ήµου Σιντικής εντός του 
βεβαιωµένου γεωθερµικού πεδίου χαµηλής θερµοκρασίας Σιδηροκάστρου 
της Π.Ε. Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   34 /2019) 
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Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
περιβαλλοντική αδειοδότηση της «Μονάδα τυροκόµησης γάλακτος» του 
Γαζάκη Νικόλαου στο υπ’ αριθ. 3372 αγροτεµάχιο Αηδονοχωρίου ∆. 
Βισαλτίας Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   35 /2019) 
 

Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. υφιστάµενης πλωτής µονάδας µυδοκαλλιέργειας µε το 
σύστηµα Long-Line δυναµικότητας έως 144 t/yr σε θαλάσσια έκταση 15 
στρεµµάτων (χωρίς τα αγκυροβόλια) στη θέση “ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ”,Τ.Κ. 
Στρατονίκης, ∆.Ε. Σταγίρων-Ακάνθου, ∆. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   36 /2019) 
 

Θέµα 10ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. υφιστάµενης πλωτής µονάδας µυδοκαλλιέργειας στη 
θέση “ΖΕΠΚΟ” ,Τ.Κ. Στρατονίκης, ∆.Ε. Σταγίρων-Ακάνθου, ∆. Αριστοτέλη, 
Π.Ε. Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   37 /2019) 
 

Θέµα 11ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα µε τη µέθοδο της αεριοποίησης 
ισχύος 500 kW στο αγροτεµάχιο υπ’ αρ. 545Α του βιοµηχανικού πάρκου 
Λακκώµατος, το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως στην τοπική 
κοινότητα Λακκώµατος του ∆ήµου Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   38 /2019) 
 

Θέµα 12ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
ανανέωση/τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων του 
έργου «Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), στη θέση  
“Ανατολικά  από τις Συκιές” του Τ.∆. Γαλάτιστας, ∆.Ε Ανθεµούντα, ∆. 
Πολυγύρου Π.Ε Χαλκιδικής» (πρώην 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Π.Ε 
Χαλκιδικής,ανήκει στην Υποκατηγορία 2 της Α Κατηγορίας της 4ης Οµάδας 
«Συστήµατα Περιβαλλοντικών Υποδοµών µε Α/Α 14, εργασίες D1, D5). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   39 /2019) 
 

Θέµα 13ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων νέας µονάδας παραγωγής ιατρικών 
ισοτόπων – ραδιοφαρµάκων “ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” στην άτυπη 
βιοµηχανική περιοχή Λακκώµατος, ∆ήµο Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα για την µη αρµοδιότητα  έκδοσης γνωµοδότησης επί του 
ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   40 /2019) 
 

 
                         

                        
                          Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


