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«Γνωμοδότηση επί  της  μελέτης  περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων για την  βιομηχανία
διέλασης & ηλεκτροστατικής βαφής αλου-
μινίου  της  «ΑΛΟΥΜΥΛ  Α.Ε.»  που  είναι
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Αριθμ. Συνεδρίασης  7η/28-05-2021
Αριθμ. Απόφασης: 38 / 2021
      
Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  28  Μαϊου  2021,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  11:30
συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  με  τηλεδιάσκεψη τα  μέλη  της  Επιτροπής
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ.
πρ.  οικ. 299469(393)/24-05-2021  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της,
Αντιπεριφερειάρχη  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  της  Π.Κ.Μ.,  κ.  Κωνσταντίνου
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 24-05-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  164  του  Ν.3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α).
Από  τα  δεκατέσσερα  (14)  μέλη  της  Επιτροπής   Ανάπτυξης,  Καινοτομίας  και
Αγροτικής  Οικονομίας  παραβρέθηκαν  δώδεκα  (12)  τακτικά  μέλη  και  ένα  (1)
αναπληρωματικό :  

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος    1. Γιαννούλης Χρήστος-Τακτικό μέλος
2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος              2. Τεκτερίδης Γαβριήλ-Τακτικό μέλος
3.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος           
4. Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος      

5. Μαλλιαρας Αθανάσιος-Τακτικό μέλος   

6. Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος            

7. Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος        

   8.   Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος        
   9.    Αγγελίδης  Θεόδωρος-Τακτικό μέλος

10.  Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος

11.  Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος

  13 . Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος
             Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση

της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας  πραγματοποιείται
«με  τηλεδιάσκεψη»,  όπως  ορίζεται  στην  παρ.  1  του  άρθρου  10  της   Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει  «Κατά το διάστημα
λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των
αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί
να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67
και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με
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κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης
των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». 

            

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος εκφώνησε  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
«Γνωμοδότηση  επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την
βιομηχανία  διέλασης &  ηλεκτροστατικής  βαφής  αλουμινίου  της  «ΑΛΟΥΜΥΛ
Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στo O.T. 10 της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς»
και έδωσε το λόγο στην κα. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος της
ΠΕ Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 218823(954)/10-
05-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς, η
οποία έχει ως εξής: 
”2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
1. Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την προστασία του περιβάλ-
λοντος».
2.Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθ-
μιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3.Απόφαση αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674 Υ-πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ
2471/Β /10-8-2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21-09-2011(ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και
ισχύει».
4. ΚΥΑ αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ.1 του άρ-
θρου 1 του ν.4014/2011 (Α΄209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται
στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.9α του άρθρου 20 του ν.3982/2011 (Α΄143)».
5. ΚΥΑ αριθμ. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριο-
τήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά
διατάγματα»
 6.ΚΥΑ οικ.  1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-14)  «Εξειδίκευση  των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλ-
λης σχετικής λεπτομέρειας».
7. ΚΥΑ 36060/1155/E.103 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-13) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικα-
σιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανι -
κές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκ-
πομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010».
8. Υ.Α. αριθμ. Φ/Α.5/16/398211/555 (ΦΕΚ 762/Β/2016) «Υπαγωγή της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.)
Κιλκίς στις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α)».
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν  έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Η υπό εξέταση Μ.Π.Ε. αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης δραστηριότητας βιομη-
χανίας διέλασης – ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου της «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.». Για την δραστηριότητα είχε
εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ. 9844/8-12-2011 Απόφαση ανανέωσης - τροποποίησης 
περιβαλλοντικών όρων της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ/Κ.Μ.
Αντικείμενο της δραστηριότητας αποτελεί η διέλαση αλουμινίου και περιλαμβάνει τις εξής παραγωγικές
διαδικασίες:
- διέλαση αλουμινίου σε πρέσες με ειδικές μήτρες για την παραγωγή του επιθυμητού προφίλ, δυναμι-
κότητας 144tn/ημέρα.
-  χημική  επιφανειακή  επεξεργασία  και  προστασία  με  ηλεκτροστατική  βαφή  (Η/Β),  δυναμικότητας
60tn/ημέρα.
Κατάταξη δραστηριότητας:
Η  μονάδα  κατατάσσεται  στο  βαθμό  όχλησης  ΜΕΣΗ  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  3137/191/Φ15
(ΦΕΚ1048Β/2012) (α/α 190 «κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.» και α/α 180 «κατεργα-
σία και επικάλυψη μετάλλων»).
Σύμφωνα με την αριθμ.  ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 2471Β/2016)  Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) κατατάσσεται στην περιβαλλοντική κατηγορία
Α2 (α/α 175 «κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων μ.α.κ.», α/α 171 «κατεργασία και επικάλυψη με-
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τάλλων (περιλαμβάνεται μόνο η χημική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία και η μεταλλική επικάλυψη μεταλλι-
κών επιφανειών), υπαγόμενη στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (περ.2.3γ, 2.6)».
Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα που λειτουργεί στο O.T. 10 της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς
της Π.Ε. Κιλκίς.
Για την λειτουργία της δραστηριότητας έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ. Τ.Β.ΚΙ.Φ.14.663/7/210/10-2-2003
απόφαση αδείας λειτουργίας της υπηρεσίας μας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ.  πρωτ.
237536/1475/4-6-2015 όμοια ως προς την επωνυμία του φορέα, ενώ επίσης έχει εφοδιαστεί και με την
με αριθμ. πρωτ. 9844/8-12-2011 Απόφαση ανανέωσης - τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του Τμ.
Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρ/ξιας της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας (αδειοδοτήσεις της δραστηριότητας επισυνάπτονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΜΠΕ).
Η δραστηριότητα αποτελεί βιομηχανία διέλασης αλουμινίου. Συνοπτικά η παραγωγική διαδικασία περι-
λαμβάνει  τα ακόλουθα στάδια: Θέρμανση, κοπή, διέλαση αλουμινίου,  ψύξη, τάνυση και κοπή προφίλ
αλουμινίου, γήρανση προφίλ, ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ και τέλος συσκευασία, φόρτωση, αποθή-
κευση προϊόντων.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται στα 8.712,00 kw κι-
νητήριας ισχύος, 2050,00 kw θερμική ισχύς και 114,50 kw προστασίας περιβάλλοντος.
Προϊόντα:
Τα παραγόμενα προϊόντα είναι προφίλ αλουμινίου (άβαφα ή βαμμένα στην ηλεκτροστατική βαφή).
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. από την λειτουργία της δραστηριότητας προκύπτουν οι παρακάτω περιβαλλοντι -
κές επιπτώσεις:
Αέρια απόβλητα:
- Εκπομπές από την καύση Φ.Α. στους καυστήρες της εγκατάστασης.
-Πούδρα στο τμήμα της ηλεκτροστατικής βαφής. Υπάρχουν σακκόφιλτρα με πλήρες δίκτυο αναρρόφη-
σης. Η διαχωριζόμενη πούδρα ανακυκλοφορεί στο σύστημα βαφής.
Στερεά απόβλητα:
Τα στερεά απόβλητα κατά την παραγωγική διαδικασία συνίστανται κυρίως σε σκόνη χρωμάτων (περίσ-
σεια πούδρας), μεταλλικά απορρίμματα (scrap, γρέζια κλπ) και συσκευασίες. 
Συγκεκριμένα:
- Αλουμίνιο (ΕΚΑ 17 04 02)
- Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι (ΕΚΑ 15 01 01)
- Μπαταρίες (ΕΚΑ 20 01 33*)
- Μεταλλικές συσκευασίες (ΕΚΑ 15 01 04)
- Σίδηρος και χάλυβας (ΕΚΑ 17 04 05)
- Μπαταρίες μολύβδου (ΕΚΑ 16 06 01*)
- Πλαστικές συσκευασίες (ΕΚΑ 15 01 02)
- Ανάμεικτα αστικά απόβλητα (ΕΚΑ 20 03 01)
- Υδραυλικά έλαια (ΕΚΑ 13 01 11*).Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου απομακρύνονται  στο χώρο
διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου
Κιλκίς.
Τα επικίνδυνα και μη επικίνδυνα στερεά θα συλλέγονται και θα παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτη-
μένες εταιρείες.
Υγρά απόβλητα:
Κατά την παραγωγική διαδικασία της μονάδας προκύπτουν υγρά απόβλητα (όλα τα ρεύματα):
- Λύματα προσωπικού (αστικής φύσεως λύματα) τα οποία διοχετεύονται μέσω δικτύου σωληνώσεων στο
αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ.
-  Υγρά  απόβλητα  από  το  τμήμα  χημικής  προεπεξεργασίας  (μπάνια)  της  ηλεκτροστατικής  βαφής
432m3/day, τα οποία, μετά την προεπεξεργασία τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλή-
των της δραστηριότητας, οδηγούνται στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.
Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της
ΜΠΕ που μας απεστάλη και γνωμοδοτούμε θετικά για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας βιομηχανίας διέλασης – ηλεκτροστατικής βαφής
αλουμινίου της «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 10 της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς της Δ.Ε. Κιλκίς
του Δήμου Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς (Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) δραστηριότητας 2007336122) με τον
παρακάτω όρο:
- Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προεπεξεργασμένων αποβλήτων να είναι σύμφωνα με τα όρια που
αναγράφονται στην με αριθμ. πρωτ. 58-2018/3-8-2018 Βεβαίωση αποδοχής υγρών αποβλήτων της ΔΙ-
.ΒΙ.ΠΕ.Κ. Α.Ε.

       5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τους όρους-
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας.”

Έπειτα δόθηκε ο λόγος στον κ. Αβραμόπουλο Σωτήριο, ο οποίος ανέφερε ότι   δεν
κρίνουνε την αρτιότητα της μελέτης, ούτε το έργο των μελετητών και των ελεγκτών
εργαζομένων  της  Περιφέρειας.  Έτσι  κι  αλλιώς  όλοι  είναι  υποχρεωμένοι  να
λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η περιβαλλοντική νομοθεσία καθορίζεται κατά
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βάση από το αν εξυπηρετεί ή όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους, αν είναι ευνοϊκή για
υποψήφιους «επενδυτές». Σαν μέλη ενός πολιτικού οργάνου, είναι αναγκασμένοι να
κρίνουνε και την ίδια την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και το
πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι βιομηχανίες στη χώρα, εντός κι εκτός ΒΙ.ΠΕ..

Στη  συγκεκριμένη  ΜΠΕ  παρουσιάζεται  μια  παραγωγική  διαδικασία
αυτοματοποιημένη σε τέτοιο βαθμό, που η επιχείρηση ισχυρίζεται, ότι ο μοναδικός
αέριος ρύπος που παράγεται είναι το CO2 από τη καύση ΦΑ που χρησιμοποιεί ως
πηγή ενέργειας. Για παράδειγμα, ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε η ελάχιστη διαφυγή
της “πούδρας” που χρησιμοποιείται  για τη βαφή του αλουμινίου. Η περίσσεια της
αναρροφάται και κατά ένα μέρος ξαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία,
ενώ  οι  ποσότητες  που  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  κατακρατούνται  από
φίλτρα.  Δυστυχώς  η  ΜΠΕ  δεν  παρέχει  μετρήσεις  που  να  υποστηρίζουν  τον
ισχυρισμό της συνεχούς εύρυθμης λειτουργίας. Αντίστοιχα, λείπουν τέτοια στοιχεία
και  από  τους  αρμόδιους  ελεγκτικούς  μηχανισμούς.  Από  αυτή  την  άποψη  δεν
μπορούνε να κρίνουμε τον ισχυρισμό,  παρά μόνο να προβληματιστούμε,  έχοντας
υπόψη την πικρή εμπειρία της αέριας ρύπανσης που προκαλούν βιομηχανίες σε όλη
τη  χώρα,  τις  ευνοϊκές  παρεκκλίσεις  που  προβλέπει  η  εθνική  και  ευρωπαϊκή
νομοθεσία  για  τα  επιτρεπτά  όρια  των  αέριων  ρύπων  βιομηχανιών.  Αντίστοιχος
προβληματισμός μπορεί να αναπτυχθεί και για τα υγρά απόβλητα του εργοστασίου.
Από τη μια είναι θετικό το γεγονός, ότι δεν χρησιμοποιείται πια εξασθενές χρώμιο
στην παραγωγική διαδικασία. Από την άλλη όμως, σε ότι αφορά την επίτευξη των
φυσικοχημικών  ορίων  υποδοχής  των  λυμάτων  στη  μονάδα  επεξεργασίας  υγρών
αποβλήτων  της  ΒΙΠΕ  Κιλκίς,  θα  πρέπει  να  εμπιστευτούμε  μόνο  τα  στοιχεία  της
ελεγχόμενης επιχείρησης και της ΒΙ.ΠΕ που τη φιλοξενεί. Πέρα από αυτό όμως, το
θέμα έχει  να κάνει  και  συνολικότερα με  τη  λειτουργία της  μονάδας επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων της ΒΙΠΕ Κιλκίς, που δεν εξετάζει όμως η υπόψη ΜΠΕ. Τέλος
διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής των όρων της
ΜΠΕ αλλά και  των όρων που προτείνει  η  εισήγηση,  αφού η  αποδυνάμωση των
υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  αλλά  και  άλλων  αρμόδιων  υπηρεσιών  σε  στελεχικό
δυναμικό, στην ουσία καθιστά ανέφικτο κάτι τέτοιο. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη
τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
α)  το  άρθρο  164  παρ.  2  του  Ν.  3852/2010  “Επιτροπές  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
β)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών
της  26ης  Μαΐου  2019  και  την  ανάδειξη  του  Περιφερειάρχη  και  των  τακτικών  και
αναπληρωματικών  Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023
γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .
δ)  την  αρ.  Πρωτ.  Οικ.  681593(483)/31-10-2019  Απόφαση  του  Εκτελεστικού
Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  “Ορισμού  Γραμματέα  και
αναπληρωτή  Γραμματέα  της  Επιτροπής  Ανάπτυξης  Καινοτομίας  &  Αγροτικής
Οικονομίας”.
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/τ.Α΄/11-3-2020)  “Κατεπείγοντα  μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”,
στ) την με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί  “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων,  των
Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,
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ζ)  την  με  αριθμ.  Πρωτ.  1822/16-3-2020  (ΑΔΑ:  ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο  του
Υπουργού  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  περί  “Παροχής  διευκρινήσεων  και  οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.
η)  την  με  αρ.  πρωτ  :  Γ.Π.Κ.Μ.  οικ.  3193/5-11-2020  απόφασης  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ)
θ)  το  με  αρ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ.  20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:  Ψ48Γ46ΜΤΛ6-
ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου
Εσωτερικών

Αποφασίζει  ομόφωνα

Γνωμοδοτεί   θετικά επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων για  την
βιομηχανία διέλασης & ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου της «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.»
που είναι εγκατεστημένη στo O.T. 10 της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς, σύμφωνα με
τους  όρους-προϋποθέσεις   που  αναφέρονται  στο  έντυπο  τυποποιημένης
γνωμοδότησης-Δ9  (αρ.  πρωτ.  218823(954)/10-05-2021)  εισήγηση  του  Τμήματος
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς).

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος.
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως: 

   Ο Πρόεδρος            
                                                                            

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας

Η Γραμματέας
Κουκίδου Ηρώ                  
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