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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ΗΣ/28-08-2017 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 28 Αυγούστου 
2017, 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 46 έως 51 του έτους 2017. 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέµα 1ο:  Επικύρωση πρακτικού 5ης/24-07-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 

 Περίληψη: Επικυρώνει οµόφωνα το πρακτικό της 5ης/24-07-2017 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
(Αρ.απόφασης 46/2017) 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της τροποποίησης λειτουργίας του κέντρου 
εκποµπής υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης µε κωδική ονοµασία  
« ΜΟΥΡΙΕΣ» και κωδικό αριθµό « 3006024» που ανήκει στην εταιρεία µε 
την επωνυµία « DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. » και είναι 
κατασκευασµένο στο ∆ήµο Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας » ( Γεωγραφικές Συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87 : Χ = 401391,08, Ψ = 
452451,84  και  λ = 22ο  49’ 20’’  και  φ= 41ο    ’17΄ 51’’ ) και  ανήκει στην 
υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της  12ης οµάδας µε Α/Α  3. 

 Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 47/2017) 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου : « Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής 
1,98 MW µε χρήση βιοαερίου και λοιπά συνοδά έργα της «ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. » , που προτείνεται να εγκατασταθεί στην εκτός 
σχεδίου περιοχή της Μεγάλης Βρύσης , ∆.Ε. Κιλκίς, ∆ήµου Κιλκίς, Π.Ε. 
Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας » (ανήκει στην υποκατηγορία 
Α1). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 48/2017) 



Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) πτηνοτροφικής εγκατάστασης 
δυναµικότητας 80.000 ορνίθων πάχυνσης που θα εγκατασταθεί σε 
γήπεδο 12.625 τ.µ. πτηνοτροφείο δυναµικότητας στη θέση «Λουλουδιές», 
της ∆.Ε Κορινού, ∆ήµου Κατερίνης, ΠΕ Πιερίας, Π.Κ.Μ. µε φορέα την 
''Αµβροσιάδης κοτόπουλα εξοχής Α.Β.Ε.Ε.''.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 49/2017) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση 
βιορευστών της εταιρείας µε την επωνυµία «PURE ENERGY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. PURE E.) στο αριθ. 1750 
αγροτεµάχιο θέση «Μπολιτζιάνος» Τ.Κ. Παλαιοκώµης του ∆ήµου 
Αµφίπολης Π.Ε. Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 50/2017) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της τροποποίησης λειτουργίας σταθµού 
βάσης κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία «ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 
ΣΥΝΟΡΑ» και κωδικό αριθµό «1005949» της εταιρείας µε την επωνυµία 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» που είναι κατασκευασµένος σε 
θέση της Τ.Κ. Προµαχώνος, ∆.Ε. Προµαχώνος του ∆ήµου Σιντικής της 
Π.Ε. Σερρών (Γεωγραφικές συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87: Χ=443216,339, 
Υ=4577298,509). 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 51/2017) 
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