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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ΗΣ/ 07-04-2021 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 7 Απριλίου 2021, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ.µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις:  

α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  
β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Κατεπείγοντα µέτρα 

αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020)  

γ) της µε αριθµό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας,  

δ) της µε αρ. πρωτ : Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (Α∆Α : 62857ΛΛ-0ΙΠ) 
 και ε) το µε αρ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 (Α∆Α: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών, 
συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων από 24 έως 29 του έτους 
2021. 

    ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      
 

Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικoύ 4ης/24-03-2021 συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 

Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης  24 / 2021)  

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  που αφορά το 
έργο: “Μετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - 
line, από το τεµάχιο Η23, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Τσιάρα Σπυρίδωνα, 
στη νέα θέση ΗΝ33, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 100 
tn/έτος, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. 
Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΠΕΤ 
2011402225). 
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Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης 25/ 2021)  

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά 
στο έργο: “ Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,997 MW από 
την καύση του βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια χώνευση 
ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων - ενσιρωµάτων της εταιρείας 
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ Ο.Ε., που προτείνεται να εγκατασταθεί στα 
αγρ. 436 & 438 του αγροκτήµατος της ∆.Κ. Αλεξάνδρειας, της ∆.Ε. 
Αλεξάνδρειας, του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ηµαθίας, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ 
2101460620). 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης 25 / 2021)  

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
ανανέωση- τροποποίηση της υπ’ αριθµ. οικ 1992/2-3-2007 ΑΕΠΟ του έργου 
«Αποχετευτικά δίκτυα οικισµών Σκύδρας, Σεβαστειανών, Μαυροβουνίου, 
Ριζού και Λιποχωρίου και ΕΕΛ ∆ήµου Σκύδρας δυναµικότητας 20000 ι.κ. στα 
υπ’ αριθµ. 124 και 125 αγροτεµάχια αγροκτήµατος ∆ήµου Σκύδρας ΠΕ 
Πέλλας (από αναβολή.) 

Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης 27 / 2021)  

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
τροποποίηση της υπ΄αριθµ.πρωτ. 805/06-02-2020 απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για το έργο Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από 
επεξεργασία γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωµάτων και 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόµενου 
βιοαερίου ισχύος 0,998 MW της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΧΙΝΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ι.Κ.Ε.» στο αριθ. 650 αγροτεµάχιο αγροκτήµατος Αχινού 
του ∆ήµου Βισαλτίας της Π.Ε. Σερρών» (ανήκει στην υποκατηγορία Α2). 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφαση 28 / 2021)  

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου:  
«Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων των αποχετευτικών δικτύων – 
αντλιοστασίων – ΕΕΛ δυναµικότητας 12.000 κατ. και των έργων διάθεσης 
της Τ.Κ. Νέας Ποτίδαιας ∆ήµου Νέας Προποντίδας»(ΠΕΤ.: 1906120629).  
 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης 29 / 2021)  

 
                                       
                         Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 
 
 


