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ΘΕΜΑ 2ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων εκμετάλλευσης υφιστάμενου λατομείου 
εξόρυξης αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων και 
εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ, έκτασης 
27.694 τ.μ. , που βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής 
Προστασίας για την ορνιθοπανίδα , με GR1220010 
«Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» 
και εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης με GR1220002 
«Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή 
Αξιούπολης», στη θέση Μικρόδασος, Δ.Ε. 
Πολυκάστρου, Δήμου Παιονίας  Π.Ε. Κιλκίς,  Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας με φορέα του έργου την 
«LAGARGE BETON A.Β.Ε.E.»(έργο που ανήκει στην 
υποκατηγορία Α2 – ομάδα 5η  ΄ Εξορυκτικές και 
συναφείς δραστηριότητες΄, με α/α 4)» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/15-11-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  101 / 2022 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 15 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 11η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 801303(791)/11-11-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 11-11-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 78 του Ν. 
4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022). 

Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας 
παραβρέθηκαν τα δεκατέσσερα (14) τακτικά μέλη: 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος          1. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος          

 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        

 4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        

 5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 6. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      7.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      8. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     14. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού. 

     Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 2ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

εκμετάλλευσης υφιστάμενου λατομείου εξόρυξης αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων και 

εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ, έκτασης 27.694 τ.μ. , που βρίσκεται εντός της Ζώνης 

Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα , με GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - 

Αλυκή Κίτρους» και εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης με GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - 

Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή Αξιούπολης», στη θέση Μικρόδασος, Δ.Ε. Πολυκάστρου, Δήμου 

Παιονίας  Π.Ε. Κιλκίς,  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με φορέα του έργου την «LAGARGE 
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BETON A.Β.Ε.E.»  (έργο που ανήκει στην υποκατηγορία Α2 – ομάδα 5η  ΄ Εξορυκτικές και 

συναφείς δραστηριότητες΄,με α/α 4)» και έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια του θέματος  κα. Σωτηριάδου 

Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλο  Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ.614127 (2342)/21-

10-2022 εισήγηση του Τμήματος  Περιβάλλοντος & Υδροικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς η οποία έχει ως εξής: 
“ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ 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 περιβάλλοντος» 

2. Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 / Α / 21-09-2011)  « Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος». 

3. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/ 21-02-2022 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ841/Β/24-02-

2022), όπως τροποποίησε και κωδικοποίησε την   ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ  

2471/β/10-08-2016). « Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής 

απόφασης «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.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 

209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει  » (Β’ 2471). 

4. 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), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς 

και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

5. Απόφαση υπ. αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223   (ΦΕΚ 1227/Β/11.06.2011) « Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) » 

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αναφέρεται α). στην εκμετάλλευση   υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών 
ειδικών χρήσεων, το οποίο αναπτύσσεται σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 27.694  τ.μ. και β) στην  εγκατάσταση μονάδας 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) που θα  λειτουργήσει σε τμήμα της παραπάνω 
έκτασης, στη θέση Μικρόδασος, Δ.Ε. Πολυκάστρου, Δήμου Παιονίας  Π.Ε. Κιλκίς,  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ,  με φορέα 
του έργου την  «LAGARGE BETON A.Β.Ε.E.» 

Η LAFARGE BETON έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά  για την εκμετάλλευση του υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών με 
την υπ. αριθμ. πρωτ. 125192/2846/21-09-2009 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εκδόθηκε από το Υπουργείου 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η ισχύς της παραπάνω Απόφασης έχει παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της, δηλαδή 
μέχρι την 21-09-2019  με την υπ. αριθμ. πρωτ 6668/08-08-2014 διαπιστωτική πράξη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της ΑΔΜΘ.  Το λατομείο λειτουργεί από το 1999 με την υπ’ αριθμ. πρ. T.B.KI.255/29.11.1999 Άδειας Εκμετάλλευσης 
που εκδόθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς διάρκειας έως τις 30.11.2019, η οποία παρατάθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 
1118503 Γνωστοποίησης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Λατομικών Ορυκτών και Η/Μ Εγκαταστάσεων εντός Λατομικών Χώρων, 
σε Ιδιωτική Έκταση βάσει του Ν. 4512/2018. Με την ΜΠΕ που κατατέθηκε, θα εκδοθεί νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το 
σύνολο της δραστηριότητας, δηλαδή το λατομείο και την μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ.  

Η δραστηριότητα του λατομείου περιλαμβάνει :  

εκμετάλλευση του λατομικού χώρου  

διάτρηση (διατρητικά φορεία)  

γόμωση - πυροδότηση (εκρηκτικές ύλες)  

φόρτωση ανατιναγμένου υλικού (φορτωτές)  

φόρτωση και μεταφορά  από τα μέτωπα εξόρυξης στο κινητό συγκρότημα θραύσης – ταξινόμησης του λατομείου αποτελούμενο 
από 4 κινητά-αυτοκινούμενα μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, και συγκεκριμένα από:  

σπαστήρα πρώτης θραύσης,  

αυτοκινούμενο διαλογέα,  

σπαστήρα τελικής θραύσης και  

αυτοκινούμενο μεταδιαλογέα.  

Η μέγιστη δυναμικότητα εξόρυξης εκτιμάται σε 100.000 τόνους / έτος  και τα προϊόντα που παράγονται είναι  

άμμος (Α & Β), ψηφίδα, χαλίκι, τρία άλφα (3Α), σκύρο και πέτρα για διάφορες χρήσεις.  

Ο συνολικός χρόνος εκμετάλλευσης του λατομείου ανέρχεται στα 50 χρόνια. Η μέθοδος εκμετάλλευσης που ακολουθείται είναι η 
μέθοδος των ορθών ανοικτών βαθμίδων με δημιουργία κλειστής εκσκαφής. Κύρια δάπεδα βαθμίδων εκμεταλλεύσεως θα 
διαμορφωθούν προοδευτικά στα υψόμετρα 297 μ. και 282 μ, ενώ προβλέπεται η δημιουργία μεγάλης πλατείας σε υψόμετρο 272-
274 μ. Οι αποκαταστάσεις από την συνολική επιφάνεια εμβαδού 27.668 τ.μ. θα γίνουν σε πέντε επιφάνειες (Β+297, Β+289.50, 
Β+282, Β+274.50+Πλατεία, και Ράμπα) συνολικού εμβαδού 11.300 τ.μ. , ενώ σε αυτές πριν τις φυτεύσεις θα έχει γίνει 
διαμόρφωση των χώρων των επεμβάσεων και πλήρωση αυτών με έδαφος κατάλληλο για φυτεύσεις. Στις πέντε επιφάνειες 
συνολικού εμβαδού 11.300 τ.μ. για την καλύτερη σταθεροποίηση αυτών θα φυτευτούν δέντρα πλατύφυλλα σε ποσοστό 60% και 
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κωνοφόρα σε ποσοστό 40%.  Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών που περιέχεται στην ΜΠΕ, η αποκατάσταση 
ξεκινά το 11ο έτος και ολοκληρώνεται το 50ο έτος εκμετάλλευσης του λατομείου.  

Η νέα δραστηριότητα που θα αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά αφορά μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) . Θα λειτουργήσει εντός της συνολικής έκτασης των 27.694  τ.μ. του λατομείου και θα 
επεξεργάζεται το μέγιστο 400 τόνους / ημέρα ή 100.000 τόνους  / έτος, υλικά  των οποίων οι κωδικοί σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) αναγράφονται στην ΜΠΕ, χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται ζυμώσιμα αστικά, 
βιομηχανικά ή επικίνδυνα απόβλητα με αμίαντο , τα οποία δε θα γίνονται αποδεκτά . Η επεξεργασία των ΑΕΚΚ θα γίνεται στο 
κινητό συγκρότημα θραύσης - ταξινόμησης του λατομείου αποτελούμενο από 4 κινητά-αυτοκινούμενα μηχανήματα με κινητήρες 
εσωτερικής καύσης, που περιγράφηκε παραπάνω. Από τη μονάδα ΑΕΚΚ θα προκύπτουν καταρχήν νέα εμπορεύσιμα υλικά, τα 
οποία η εταιρία θα διοχετεύει στην αγορά, ενώ τα υλικά που θα προκύπτουν ως μη κατάλληλα για χρήση (υπολείμματα) θα 
αξιοποιούνται με τη χρήση τους σε εργασίες επιχωματώσεων και αποκατάστασης του λατομείου. Για τη μονάδα ΑΕΚΚ έχει 
εκδοθεί από την υπηρεσία μας η υπ. αριθμ. πρωτ. 838980/3566/2021/19-01-2022 βεβαίωση χωροθέτησης βάσει της ΚΥΑ 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ 436/Β/14-02-2019). 

Η περιοχή όπου λειτουργεί το λατομείο αδρανών υλικών  βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 
2000 με κωδικό  GR 1220010 «Δέλτα Αξιού – Λουδία  - Αλιάκμονα – αλυκή Κίτρους» SPA -  Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) 
και  με κωδικό GR 1220002 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη» SCI – Ειδική Ζώνη 
Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) . Απέχει 1 χλμ. δυτικά από τον οικισμό Μικρόδασος.  

 Επειδή το έργο βρίσκεται εντός περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 , στο παράρτημα της ΜΠΕ περιέχεται Μελέτη Ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης , της οποίας η σύνοψη των συμπερασμάτων είναι ότι η δραστηριότητα δεν επηρεάζει σημαντικά 
προστατευτέα αντικείμενα, τόσο στο επίπεδο της περιοχής μελέτης, όσο και στο ευρύτερο επίπεδο της προστατευόμενης 
περιοχής  NATURA. 

Το έργο σύμφωνα με την Απόφαση  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/ 21-02-2022 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΦΕΚ841/Β/24-02-2022), όπως τροποποίησε και κωδικοποίησε την   ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  
Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016),  ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 5ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων (Εξορυκτικές 
και συναφείς δραστηριότητες ), με α/α 4  (εξόρυξη αδρανών υλικών  έκτασης κάτω των 250 στρεμμάτων ).  Η νέα δραστηριότητα 
της επεξεργασίας των ΑΕΚΚ που αποτελεί έργο συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών της ομάδας 4  έργων και 
δραστηριοτήτων με α/α 16, συμπαρασύρεται στην κατάταξη του συνόλου του έργου από την κατάταξη του λατομείου.  

Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι : 

η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας, μέσα στην οριζόμενη από το νόμο 
προθεσμία . 

Ο Δήμος Παιονίας με την υπ. αριθμ. πρωτ. 128/2022  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι διαθέσιμη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(ΑΔΑ 6ΔΤΑΩΞΡ-65Β), αποφασίζει ομόφωνα θετικά ως προς τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.   

 Στο άρθρο 3, παράγραφος 25, της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669 (ΦΕΚ 294/Δ/21-08-2018) «Όροι και περιορισμοί για την 
προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη 
περιοχή - Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 
«Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή », όπως συμπληρώθηκε με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/57193/3079 (ΦΕΚ 317/Δ/04-09-
2018)  και παρατάθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/66388/2906 (ΦΕΚ 455/Δ/06-08-2020) η οποία παρατάθηκε με την ΥΑ 
ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/72678/2330 (ΦΕΚ507/Δ/30-07-2021), η οποία παρατάθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79831/2249 
(ΦΕΚ486/Δ/01-0802022), αναγράφονται τα έργα - δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπονται ρητά στην περιοχή του δικτύου Natura 
2000, μεταξύ των οποίων και   «η συνέχιση της λειτουργίας των λοιπών νομίμως υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων». 

για τις αρνητικές ή αμφίσημες  γνωμοδοτήσεις  των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, δηλαδή 
για την ΜΠΕ του θέματος η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, εφαρμόζει την διαδικασία 
του άρθρου 5, παράγραφος Β, της ΚΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013), αναφορικά με την ενημέρωση του 
φορέα του έργου, την αξιολόγηση και την στάθμισή τους από την παραπάνω περιβαλλοντική αρχή και την σύνταξη σχεδίου 
ΑΕΠΟ ή απορριπτικής απόφασης.    

σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που μας απεστάλη και γνωμοδοτούμε θετικά για την 
υλοποίηση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται  στην 
ΜΠΕ,  ενώ επιπροσθέτως της κείμενης Νομοθεσίας, προτείνονται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις : 

Να τηρούνται  οι απαιτήσεις της υπ. αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Απόφασης ( ΦΕΚ 1227/Β/11.06.2011) «Κανονισμός 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σε καμία περίπτωση να μη γίνεται πλήρωση για την αποκατάσταση του λατομείου με υλικά που δεν περιγράφονται και δεν 
αδειοδοτούνται με την ΜΠΕ, όπως στερεά βιομηχανικά απόβλητα, εδαφοβελτιωτικό της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία 
οικιακών και αστικών λυμάτων  κλπ.  

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

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ 

της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 
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β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού 

συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την 

οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την 

ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 

έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-

ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) 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”. 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκμετάλλευσης υφιστάμενου 
λατομείου εξόρυξης αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ, 
έκτασης 27.694 τ.μ. , που βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα , με 
GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και εντός της Ειδικής Ζώνης 
Διατήρησης με GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή Αξιούπολης», στη 
θέση Μικρόδασος, Δ.Ε. Πολυκάστρου, Δήμου Παιονίας  Π.Ε. Κιλκίς,  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
με φορέα του έργου την «LAGARGE BETON A.Β.Ε.E.»  (έργο που ανήκει στην υποκατηγορία Α2 – 
ομάδα 5η  ΄ Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες΄, με α/α 4), σύμφωνα με τους όρους-
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 614127(2342)/21-10-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς. 
 
Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ανεστάκης Ιωάννης. 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                       

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
    Η Γραμματέας 
    Ηρώ Κουκίδου 
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