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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ΗΣ/12-06-2017 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 12 Ιουνίου 
2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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 28 έως 35 του έτους 2017. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέµα 1ο:  Επικύρωση πρακτικού 3ης/15-05-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 

 Περίληψη: Επικυρώνει οµόφωνα το πρακτικό της 3ης/15-05-2017 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
(Αρ.απόφασης 28/2017) 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
λειτουργία υφιστάµενης µονάδας παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος, στο 
∆.∆. Λεβεντοχωρίου, ∆. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, της LAFARGE BETON 
A.B.E.E. 

 Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 29/2017) 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
ειδική µελέτη αποκατάστασης (Ε.Μ.Α.) λατοµείου αδρανών υλικών 
έκτασης 104,366 στρεµµάτων στη θέση «Λατοµείο» της Τ.Κ. 
Βαφειοχωρίου, ∆.Ε. Πολυκάστρου, ∆ήµου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 7, παρ. 1β του Ν.2837/2000, µε φορέα του 
έργου την «ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε.». 

 Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 30/2017) 

 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
λειτουργία υφιστάµενου υδρευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Θεοδωρακίου 
του ∆ήµου Αλµωπίας της Π.Ε. Πέλλας. 



Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 31/2017) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Κρύας Βρύσης ∆ήµου Πέλλας (Φορέας υλοποίησης: ∆ΕΥΑ Πέλλας). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 32/2017) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
λειτουργία υφιστάµενου υδρευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Λυκοστόµου του 
∆ήµου Αλµωπίας της Π.Ε. Πέλλας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 33/2017) 
 

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
επέκταση δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας εκτροφής αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής (δυναµικότητας 300 αγελάδων µε τα παράγωγά 
τους) σε: µονάδα εκτροφής 600 αγελάδων µε τα παράγωγά τους και 
200 µοσχάρια πάχυνσης (ισοδύναµα ζώα I=700). Τροποποίηση (λόγω 
αύξησης  δυναµικότητας) της µε αρ. 7978/4-10-2011/ Α∆Α: 45Π5ΟΡ1Υ-
ΤΨ1 απόφασης του Γ.Γ.της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης περί: «Ανανέωσης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
υφιστάµενης κτηνοτροφικής µονάδας δυναµικότητας 300 αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής µε τα παράγωγά τους, του Γεωργίου Κούζα στην 
εκτός σχεδίου περιοχή Γανόχωρας του ∆ήµου Κατερίνης Π.Ε. Πιερίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 34/2017) 
 

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τoν 
σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (499 kwel) µε καύση 
βιοαερίου από αναερόβια χώνευση γεωγοκτηνοτροφικών αποβλήτων 
και ενσιρωµάτων» που πρόκειται να εγκατασταθεί στο αρ. 767 
αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Σιτοχωρίου του ∆ήµου Βισαλτίας ΠΕ 
Σερρών, από την επιχείρηση ΒΙΟΕΝΕΓΕΙΑ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ ΙΚΕ. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 35/2017) 
 

 
                       Ο Πρόεδρος 

 
                                  Κωνσταντίνος Γιουτίκας 


