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        ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ΗΣ/ 28-04-2021 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 28 Απριλίου 2021, 
ηµέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 10:00 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 30 έως 36 του έτους 
2021. 

 
 

    ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      
 

Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικoύ 5ης/07-04-2021 συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 

Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης  30 / 2021)  

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  που αφορά 
στο έργο: “ Σταθµός βάσης κινητής τηλεφωνίας µε συνοδό έργο οδοποιίας, 
µε κωδική ονοµασία θέσης ¨ΑΡΑΠΗΣ - Χ (140 3674)¨, της εταιρείας µε την 
επωνυµία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε., που θα εγκατασταθεί σε 
έκταση που βρίσκεται στο ύψωµα ¨Αράπης¨, πλησίον του οικισµού 
Καστανιάς, της ∆.Ε. Βέροιας, ∆. Βέροιας, Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας” (ΠΕΤ 1911221123). 

                        

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ταχ. ∆/νση:   Βασ. Όλγας 198 
Ταχ. Κωδ.:     546 55 
Πληροφ   :     Η. Κουκίδου 
Τηλέφωνο:    2313319659 
Ε-mail :          persymb@pkm.gov.gr 
Ιστοθέση :     www.pkm.gov.gr  
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Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης 31 / 2021)  

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εκµετάλλευση λατοµείου 
βιοµηχανικού ορυκτού (χαλαζίτη) , το οποίο βρίσκεται σε δηµόσια περιοχή 
έκτασης 52,296 στρεµµάτων στη θέση « Τρελλή - Βόρεια »,  στην περιοχή 
της Τ.Κ. Χρυσόπετρας, της ∆.Ε. Γαλλικού του ∆ήµου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς, 
µε φορέα του έργου την « ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», (έργο 
που ανήκει στην υποκατηγορία Α2 – οµάδα 5η  ΄ Εξορυκτικές και συναφείς 
δραστηριότητες ΄,  µε α/α 3). 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης 32 / 2021)  

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του “ Ισόπεδου 
Κόµβου Γαλατάδων” Π.Ε. Πέλλας. 

Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης 33 / 2021)  

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την νέα 
πτηνοτροφική µονάδα δυναµικότητας 60.500 ορνίθων πάχυνσης, της 
εταιρείας ΕΛΑΙΟΚΡΗΤΗ Α.Ε., στη θέση ΚΑΜΠΟΣ της κτηµατικής περιοχής 
της ∆.Κ. Βροντούς, ∆.Ε. ∆ίου, ∆. ∆ίου Ολύµπου, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ.(αρ. κλ. 
1758). 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης 34 / 2021)  

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
πτηνοτροφική µονάδα δυναµικότητας 48.000 ορνίθων πάχυνσης κατά 
περίοδο εκτροφής, του Αδάµου Γεωργίου, στην θέση Παλιόχωρα στην εκτός 
σχεδίου περιοχή της Τ.Κ Βρύας του ∆ήµου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης 35 / 2021)  

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  εκ 
νέου έγκριση περιβαλλοντικών όρων της µονάδας παραγωγής βιοαερίου 
από επεξεργασία φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων και ενσιρωµάτων και 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόµενου 
βιοαερίου ισχύος 999 KW» της εταιρείας «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στο Ο.Τ. 
11 της ΒΙΠΕ Σερρών της ∆.Ε. Λευκώνα του ∆ήµου Σερρών της Π.Ε. Σερρών 
(ΠΕΤ: 2007338821)(ανήκει στην υποκατηγορία Α2). 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης 36 / 2021)  

 
                                       
                         Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 
 
 


