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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ΗΣ/24-07-2017 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 24 Ιουλίου 
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 36 έως 45 του έτους 2017. 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέµα 1ΕΗ∆: Γνωµοδότηση επί του συµπληρωµατικού φακέλου τροποποίησης της  
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Γέφυρα 
Τριποτάµου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας».  

  
 Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  

(Αρ.απόφασης 36/2017) 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέµα 1ο:  Επικύρωση πρακτικού 4ης/12-06-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 

 Περίληψη: Επικυρώνει οµόφωνα το πρακτικό της 4ης/12-06-2017 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
(Αρ.απόφασης 37/2017) 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «µονάδα 
παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος και µονάδα ανακύκλωσης ελαστικών» 
της εταιρίας «Υιοί Χριστόφορου Καιρίδη Ο.Ε.» που βρίσκεται στο υπ’ 
αριθ. 2605 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Αραβησσού του ∆ήµου Πέλλας 
της Π. Ε. Πέλλας. 

 Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 38/2017) 



Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µονάδα  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά - βιοέλαια, 
ισχύος 1 MWe, της εταιρίας «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ  ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΙΚΕ» στο αριθ. 
371 αγροτεµάχιο αγροκτήµατος Ακρολίµνης του ∆. Πέλλας της Π.Ε. 
Πέλλας. 

 Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 39/2017) 

 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
ανανέωση και τροποποίηση της υπ. Αριθ.5480/7-9-2011 ΑΕΠΟ µη 
περατωµένης πτηνοτροφικής εγκατάστασης δυναµικότητας 85.000 
ορνίθων πάχυνσης, µε υδρογεώτρηση, εγκατεστηµένη σε γήπεδο 
12.461,90 τ.µ. πτηνοτροφείο δυναµικότητας 85.000 ορνίθων πάχυνσης 
στη θέση Παλιόχωρα, 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 40/2017) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της τροποποίησης  λειτουργίας σταθµού 
βάσης κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία «ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ -
Χ» και κωδικό αριθµό «1403242» της εταιρείας µε την επωνυµία 
«COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» που είναι 
κατασκευασµένος στο έδαφος σε θέση κοντά στο οικισµό 
«Καστανούσα» της Τ.Κ. Καστανούσας της ∆.Ε. Κερκίνης του ∆ήµου 
Σιντικής της Π.Ε Σερρών (Γεωγραφικές συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87: 
Χ=408903,2548, Υ=4573461,8647)». 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 41/2017) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρων (τραβερτίνη) από τον κ. 
Μποσκοψίου Γεώργιο του Ιωάννη σε έκταση εµβαδού 98.738,86m2 στη 
θέση «Αδράχτι» του Τ.∆. Βαµβακοφύτου του ∆ήµου Σιντικής της Π.Ε. 
Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 42/2017) 
 

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση 
βιορευστών της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 1 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 1 
Ι.Κ.Ε.) στο αριθ. ∆56-2027 αγροτεµάχιο θέση «Μπατακλής» Τ.Κ. 
Παλαιοκώµης του ∆ήµου Αµφίπολης Π.Ε. Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 43/2017) 



 

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
διευθέτησης ρεµάτων για την Πολεοδοµική Μελέτη Α΄ Κατοικίας Ν. 
Μαρµαρά  Π.Ε Χαλκιδικής. 
 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 44/2017) 
 

Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων  της λειτουργίας  νοµίµου υφιστάµενης 
τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου "Ακτή Σάνη" δυναµικότητας 
914 κλινών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τη 
συµπερίληψη του υφιστάµενου και εγκεκριµένου µε την Α.Π. 3288/26-
04-2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καταλύµατος PORTO SANI 
VILLAGE έκτασης 48.228,73 m2 και υφιστάµενης δυναµικότητας  299 
κλινών- και τη συνολική περιβαλλοντική αδειοδότηση του τουριστικού 
συγκροτήµατος SANI RESORT αποτελούµενο από τα υφιστάµενα, 
εγκεκριµένα καταλύµατα SANI BEACH HOTEL, SANI ASTERIAS 
SUITES, SANI DUNES HOTEL, PORTO SANI VILLAGE, συνολικής 
δυναµικότητας 1.628 κλινών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 45/2017) 
 

 
                       Ο Πρόεδρος 

 
                                  Κωνσταντίνος Γιουτίκας 


