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   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ΗΣ/ 26-11-2018 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 26 Νοεµβρίου 2018, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 11:30 π.µ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. 
Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων από  87  έως  
96 του έτους 2018.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      
Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικού 9ης/ 02-11-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ανάπτυξης, 

Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 87/2018) 
 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
εκµετάλλευση λατοµείου βιοµηχανικού ορυκτού (ποζολάνης) από την 
εταιρεία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. σε δηµόσια έκταση 224 στρ. 
περίπου (κατόπιν ενοποίησης όµορων εκτάσεων) στη θέση ¨΄Ασπρα 
Χώµατα¨ της ΤΚ Αψάλου, της ∆Ε Αριδαίας, του ∆. Αλµωπίας, της Π.Ε. 
Πέλλας.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    88 /2018) 
 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την παράταση 
(της αρ. πρ. 63512/Π.Σ./17-1-1992 Απόφασης) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
για την εκµετάλλευση Λατοµικού Χώρου Μαρµάρων, έκτασης 75,485 στρ., στη 
θέση "Νησί" του ∆ήµου Έδεσσας του Νοµού Πέλλας, της "Μάρµαρα Καλαντζή 
ΑΒΕΕ", όπως αυτή έχει ανανεωθεί-τροποποιηθεί µε την 10690/22-12-2005 
Απόφαση µε φορέα τα "ΜΑΡΜΑΡΑ Ε∆ΕΣΣΗΣ ΑΦΩΝ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Ε.Π.Ε"» 
(Υποκατηγορία Α1 - Οµάδα 5η Εξορυκτικές δραστηριότητες, α/α 3).   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    89 /2018) 
 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την νέα 
πτηνοτροφική µονάδα πάχυνσης, δυναµικότητας 126500 πτηνών πάχυνσης κατά 
περίοδο, της εταιρείας KAPAFARM ΙΚΕ, στην θέση ∆ώδεκα Κίτρους  στην εκτός 
σχεδίου περιοχή της Τ.Κ Μακρυγιάλου  του ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού της Π.Ε 
Πιερίας.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    90 /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, 28 Νοεµβρίου 2018 

             

  
  
 
 
 
  
 

 



 2

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 3625/20-5-2016 ΑΕΠΟ µε αύξηση 
δυναµικότηταςαπό 40000  σε 89100 πτηνά πάχυνσης υφιστάµενης πτηνοτροφικής 
µονάδας και αλλαγή φορέα από Μαυρίδης Κωνσταντίνος σε 
κωνσταντίνο,Ευάγγελο Γεώργιο, ∆ηµήτριο Μαυρίδη, που είναι εγκαταστηµένη 
στην εκτός σχεδίου περιοχή <<θέση Νισέλι>>  του ∆ήµου Κατερίνης της Π.Ε 
Πιερίας.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    91 /2018) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την νέα 
πτηνοτροφική µονάδα δυναµικότητας 32.340 oρνίθων πάχυνσης, της Αδάµου 
Ελένης, στην θέση Καλύβια στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ Βρύας της ∆.Ε 
Πιερίων του ∆ήµου Κατερίνης της Π.Ε Πιερίας.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    92 /2018) 
 

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την χοιροτροφική 
µονάδα δυναµικότητας 380 χοιροµητέρων µε τα παράγωγά τους µέχρι τελικής 
πάχυνσης, µε γεώτρηση της εταιρίας ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ο.Ε.» που είναι 
εγκατεστηµένη στην εκτός σχεδίου περιοχή «Ξηροκάµπι» Κονταριώτισσας ∆.Ε. 
∆ίου του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου Π.Ε. Πιερίας της Π.Κ.Μ..  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    93 /2018) 
 

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την λειτουργία 
υφιστάµενου επιφανειακού αρδευτικού – αποστραγγιστικού δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. 
Νεοχωρίου – Μονόβρυσης – Νέου Σκοπού καθώς και κατασκευή νέου υπόγειου 
αρδευτικού δικτύου σε τµήµα του υφιστάµενου στα Τ.∆. Νεοχωρίου, Μονόβρυσης 
και Νέου Σκοπού του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    94 /2018) 
 

Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Ερευνητικές γεωτρήσεις για τη 
διερεύνηση του µεταλλευτικού δυναµικού Νότια-Νοτιοδυτικά (ΝΝ∆) του κοιτάσµατος 
Μαύρων Πετρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    95 /2018) 
 

Θέµα 10ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  κτιριακή 
επέκταση και λειτουργία της υφιστάµενης ξενοδοχειακής µονάδας µε την επωνυµία 
“ ΙΡΙΣ”, 3* , δυναµικότητας 194 κλινών της “Τουριστική Ξενοδοχειακή 
Κατασκευαστική Α.Ε.” στην εκτός σχεδίου περιοχή Σίβηρης, ∆Κ Κασσανδρείας του 
∆. Κασσάνδρας, ΠΕ Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    96 /2018) 
 

            

                           Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


