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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ΗΣ/ 08-03-2019 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 8 Μαρτίου 2019, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν 
αριθµούς αποφάσεων από  17 έως 26 του έτους 2019.  
 
 
 

    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      
 

Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικών  2ης/11-02-2019  συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   17 /2019) 
 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων 
αντιπληµµυρικής προστασίας στην Περιφερειακή ∆ιώρυγα (Τάφρος 66) και 
στον ποταµό Λουδία, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   18 /2019) 
 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ανανέωση 
της αριθµ. οικ. 11550/26.11.2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου «Ολοκλήρωση 
µελετών οδικού άξονα Νάουσας – Σκύδρας και του οδικού τµήµατος Α.Κ. 
Νάουσας – Ι.Κ. Π.Ε.Ο. Νάουσας – Σκύδρας», στους Νοµούς Ηµαθίας και 
Πέλλας, λόγω λήξης του χρόνου ισχύος της.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   19 /2019) 
 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθµό 
βιορευστών (ισχύος 1 MW) της εταιρείας <<Α.και ∆. Τόκας Ε.Ε.>> που 

                        

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Ταχ. ∆/νση:   Βασ. Όλγας 198 
Ταχ. Κωδ.:     541 10 
Πληροφ   :     Η. Κουκίδου 
Τηλέφωνο:    2313319659 
FAX:               2313319862 
Ε-mail :          persymb@pkm.gov.gr 
Ιστοθέση :     www.pkm.gov.gr  
 
 

            

             

            

            Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου 2019 

             



 2

πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση Ξηροκάµπι στο αγροτεµάχιο µε αριθµό 
153, στην εκτός σχεδίου περιοχή της ∆.Κ. Καρίτσας, ∆Ε ∆ίου, του ∆ήµου 
∆ίου -Ολύµπου της ΠΕ Πιερίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   20 /2019) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
σταθµό ηλεκτροπαραγής µε καύση βιορευστών ισχύος 997,5 KW της 
εταιρείας ΠΙΕΡΙΚΑ ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ Ι.Κ.Ε. που θα εγκατασταθεί στη θέση 
Μουτσάρα, στο αριθ. 2541-2542 κληροτεµάχιο, ∆ήµου Κατερίνης, 
Π.Ε.Πιερίας, Π.Κ.Μ.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   21 /2019) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 494,00 
KWe, µε καύση βιορευστών (φυτικών ελαίων προερχόµενων από 
ενεργειακές καλλιέργειες) στο αγροτεµάχιο υπ’ αριθµ. 1134»,Τ/Κ Νέας 
Γωνιάς, ∆ήµου Ν. Προποντίδος,  Π.Ε Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   22 /2019) 
 

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
τροποποίηση της Α.Π. 8179/15-11-2015 «Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για τη τροποποίηση της Α.Π. 8179/15-11-2015 
«Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της 
υφιστάµενης ξενοδοχειακής µονάδας "ΑΚΤΗ ΣΑΝΗ ΚΛΑΜΠ" 5(*)   
δυναµικότητας 391 κλινών, ιδιοκτησίας ΣΑΝΗ Α.Ε., στη θέση «ΣΑΝΗ» της 
εκτός σχεδίου περιοχής ∆. Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής, ΠΚΜ.», ως προς 
την αύξηση της δυναµικότητας, τελικώς διαµορφούµενη 572 κλίνες, τον 
κτιριακό εκσυγχρονισµό, τις κτιριακές επεκτάσεις και την επικαιροποίηση - 
κατ΄εφαρµογή του Π.Ο ∆2-6.2- ως προς την εγκεκριµένη Μελέτη ∆ιάθεσης 
Επεξεργασµένων Λυµάτων µε την Αρ. Πρωτ. 35492/13.07.2016 Απόφαση της 
Γενικής ∆/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ. λειτουργία της 
υφιστάµενης ξενοδοχειακής µονάδας "ΑΚΤΗ ΣΑΝΗ ΚΛΑΜΠ" 5(*)  
δυναµικότητας 391 κλινών, ιδιοκτησίας ΣΑΝΗ Α.Ε., στη θέση «ΣΑΝΗ» της 
εκτός σχεδίου περιοχής ∆. Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής, ΠΚΜ.», ως προς 
την αύξηση της δυναµικότητας, τελικώς διαµορφούµενη 572 κλίνες, τον 
κτιριακό εκσυγχρονισµό, τις κτιριακές επεκτάσεις και την επικαιροποίηση - 
κατ΄εφαρµογή του Π.Ο ∆2-6.2- ως προς την εγκεκριµένη Μελέτη ∆ιάθεσης 
Επεξεργασµένων Λυµάτων µε την Αρ. Πρωτ. 35492/13.07.2016 Απόφαση της 
Γενικής ∆/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   23 /2019) 
 

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το κέντρο 
ευρυεκποµπής-κεραία του ρ/φ σταθµού Μήνυµα Θεσσαλονίκης 107,7 Μhz, 
του φορέα " ΣΙΚΑΡΙ∆ΗΣ ∆. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." τo οποίο βρίσκεται στο 
Ραδιοπάρκο «Βάβδος», στο Ύψωµα "Προφήτη Ηλία" στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Ανθεµούντα του ∆.Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    24/2019) 
 

Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
υφιστάµενη Χοιροτροφική Εγκατάσταση µε αύξηση της δυναµικότητας από  
τις 750 στις 950 χοιροµητέρες µε τα παράγωγά τους  Θέση Νερόµυλος,   
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Αγροτεµάχια 46, 47, 48 & 49 αγροκτήµατος ∆Κ. Ν. Τενέδου,  
∆ήµου Ν. Προποντίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   25 /2019) 
 

Θέµα 10ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το κέντρο 
ευρυεκποµπής-κεραία του ρ/φ σταθµού Κοσµοράδιο Χαλκιδικής 95.1ΜHz , 
του φορέα " ΚΟΣΜΟΡΑ∆ΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ε.Ε. "  τo οποίο βρίσκεται στο 
Ραδιοπάρκο «Tσουκαλά», στο Ύψωµα "Σταυρός Τσουκαλά στην ∆ηµοτική 
Ενότητα Πολυγύρου  του ∆.Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   26 /2019) 
 

 
                        
                          Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


