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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ΗΣ/ 24-08-2020 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας της Κεντρικής Μακεδονίας 

στην τακτική συνεδρίαση της, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου 2020, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 11:00 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 της 
Κεντρικής Μακεδονίας, συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων από 53 
έως 69 του έτους 2020. 

 
 

    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      
Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικού 7ης/27-07-2020 συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 

 (Αρ.απόφασης  53 / 2020)  
Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 

“Νέα Σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκη -Αµφίπολη - Νέα Καρβάλη” µε 
Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου (ΠΕΤ) 1911216115 και ανήκει στην 
υποκατηγορία 1 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 1ης οµάδας – Έργα 
χερσαίων και εναέριων µεταφορών µε Α/Α 20. 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης  54 / 2020)  

Θέµα 3ο:  Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
τροποποίηση και ανανέωση της υπ’ αριθµ. 1224/11-2-2009 απόφασης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κ. 
Μακεδονίας, που αφορά στο έργο: “ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 
(ΕΕΛ) Νάουσας Π.Ε. Ηµαθίας” (ΠΕΤ 1812013728) 

Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης  55 / 2020)  

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
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µονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων  της εταιρείας µε την επωνυµία « 
INWASTE A.E.», µε περιβαλλοντική ταυτότητα ΠΕΤ 1909182824,  που 
προτείνεται να λειτουργήσει στα αγροτεµάχια 960, 961 και 962 του 
αγροκτήµατος Σταυροχωρίου, ∆ήµου Κιλκίς,  Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς   
(αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 4ης οµάδας έργων και 
δραστηριοτήτων – Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών). 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης  56 / 2020)  

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της εκµετάλλευσης λατοµείου βιοµηχανικού 
ορυκτού (αργίλου πλινθοκεραµοποιίας) , το οποίο βρίσκεται σε ιδιωτική 
έκταση εµβαδού 152,70  στεµµάτων   στη θέση «Άλογα»,  στην περιοχή του 
αγροκτήµατος Γαλλικού της ∆.Ε. Γαλλικού του ∆ήµου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς, 
µε φορέα του έργου την « Κεραµουργία Βορείου Ελλάδος Α.Ε. ( Κ.Ε.Β.Ε   
Α.Ε.) »,  (έργο που ανήκει στην υποκατηγορία Α2 – οµάδα 5η  ΄ Εξορυκτικές 
και συναφείς δραστηριότητες ΄,  µε α/α 3). 

Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης  57 / 2020)  

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
βιοτεχνία τυποποίησης και συσκευασίας γεωργικών φαρµάκων, 
λιπασµάτων και σπόρων δηµητριακών της εταιρίας µε την επωνυµία 
«ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ» που είναι υφιστάµενη στα µε αριθµό 1357, 1358α, 
1358β, 1359 & 1360  αγροτεµάχια της Τ.Κ. Ν. Σάντας της ∆.Ε. Γαλλικού  του 
∆ήµου Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς. 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης  58 / 2020)  

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µονάδα προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) 
της ατοµικής επιχείρησης ¨Ροδοβίτης Νικόλαος¨ που είναι εγκατεστηµένη 
στο αριθ. 444 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος Ριζαρίου του ∆ήµου Έδεσσας 
της Π.Ε. Πέλλας. 

Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης  59 / 2020)  

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για την 
τροποποίηση-ανανέωση της αριθ. 12934/29-11-2010 ΑΕΠΟ, η οποία 
παρατάθηκε µε την αριθ.43091/8-9-2016 ΑΕΠΟ, υφιστάµενης πτηνοτροφικής 
µονάδας κοτόπουλων πάχυνσης, η οποία είναι εγκατεστηµένη στην εκτός 
σχεδίου περιοχή Βλάχα του ∆ήµου Κατερίνης, Π.Ε.Πιερίας, Π.Κ.Μ. 

Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης  60 / 2020)  

Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για την 
τροποποίηση – ανανέωση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3098/31-8-2017 ΑΕΠΟ της 
υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας κοτόπουλων πάχυνσης της εταιρείας 
ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ που είναι εγκατεστηµένη στην 
εκτός σχεδίου περιοχή ΄΄θέση ΜΟΥΤΣΑΡΑ1΄΄ του ∆. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, 
Π.Κ.Μ., ως προς την αύξηση της δυναµικότητας από 20.000 πτηνά σε 
132.500 πτηνά και επέκταση σε νέο γήπεδο.  

Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης  61 / 2020)  

Θέµα 10ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εκ νέου έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων της µονάδας παραγωγής βιοαερίου από 
επεξεργασία φυτικών υποπροϊόντων και ενσιρωµάτων και παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόµενου βιοαερίου, της 
εταιρείας «MIL OIL HELLAS Α.Ε.», στο Ο.Τ. 6Α της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, ∆.Ε. 
Λευκώνα, ∆. Σερρών, Π.∆. Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λόγω 
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αύξησης ισχύος από 2,0 MW σε 2,99 ΜW [Περιβαλλοντική Ταυτότητα 
Έργου:2004285124]. 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης  62 / 2020)  

Θέµα 11ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  της 
εκµετάλλευσης τριών υφιστάµενων παραγωγικών γεωθερµικών 
γεωτρήσεων και δυο υφιστάµενων γεωθερµικών γεωτρήσεων 
επανεισαγωγής καθώς και κατασκευή πέντε υπόγειων αγωγών µεταφοράς 
του γεωθερµικού ρευστού συνολικού µήκους 1.080m από την εταιρεία «ΓΕΩ-
ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ε.Π.Ε.»για την θέρµανση µονάδας υδατοκαλλιέργειας 
σπιρουλίνας στα αγροκτήµατα Νιγρίτας και Χουµνικού των Τ.∆. Νιγρίτας και 
Χουµνικού του ∆ήµου Βισαλτίας εντός του βεβαιωµένου γεωθερµικού πεδίου 
χαµηλής θερµοκρασίας Θερµών Νιγρίτας της Π.Ε. Σερρών. 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
 (Αρ.απόφασης  63 / 2020)  

Θέµα 12ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Αιολικός Σταθµός 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 16 MW» της εταιρείας µε την 
επωνυµία ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ - ΤΡΟΥΛΑΚΙ ΖΩΓΡΑΦΙΤΙΚΟ Ε.Π.Ε., µε 
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2006316026, και το οποίο προτείνεται να 
υλοποιηθεί στη θέση «Τρουλάκι-Ζωγραφίτικο» στο ∆ήµο Πολυγύρου, 
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Περίληψη: Αναβάλλει το ανωτέρω θέµα για  επόµενη συνεδρίαση. 
(Αρ.απόφασης  64 / 2020)  

Θέµα 13ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Κοµβικός Σταθµός 
Κινητής Τηλεφωνίας – 1000152 ΣΤΑΥΡΟΣ» της εταιρείας µε την επωνυµία 
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό 
Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα 
(ΠΕΤ) 2005297920, και το οποίο είναι κατασκευασµένο (και πρόκειται να 
τροποποιηθεί η λειτουργία του) σε έκταση που βρίσκεται στο ύψωµα 
Σταυρoύ Τούµπας  στο ∆ήµο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Περίληψη: Αναβάλλει το ανωτέρω θέµα για  επόµενη συνεδρίαση. 
(Αρ.απόφασης  65 / 2020) 

Θέµα 14ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τo έργο 
αιολικός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW» της 
εταιρείας µε την επωνυµία ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΑ ΕΠΕ, µε 
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2005309022, και το οποίο προτείνεται να 
υλοποιηθεί στη θέση «Κουκουβίνα» στο ∆ήµο Πολυγύρου, Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας(Από αναβολή). 

Περίληψη: Αναβάλλει το ανωτέρω θέµα για  επόµενη συνεδρίαση. 
(Αρ.απόφασης  66 / 2020) 

Θέµα 15ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια 
της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Αιολικός 
Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 8 MW» της εταιρείας 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΛΥΧΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕ, µε Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 
2005312521, και το οποίο προτείνεται να υλοποιηθεί στη θέση «Λυχνάδες» 
στο ∆ήµο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονία. 

Περίληψη: Αναβάλλει το ανωτέρω θέµα για  επόµενη συνεδρίαση. 
(Αρ.απόφασης  67 / 2020) 

Θέµα 16ο: Γνωµοδότηση για τη σκοπιµότητα εγκατάστασης και τη συµβολή της στην 
τοπική οικονοµία, µονάδας Mέσης όχλησης, παραγωγής ετοίµου 
σκυροδέµατος, ιδιοκτησίας “ΜΑΓΟΥΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ”  Ιστην περιοχή 
“Στόλνα” Ολυµπιάδας, του ∆ήµου Αριστοτέλη, Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Αποφασίζει οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
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 (Αρ.απόφασης  68 / 2020)  
Θέµα 17ο: Ορισµός µελών Επιτροπής της Νοµαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 3 του 

Ν.1437/1984 στην ΠΕ Χαλκιδικής. 
Περίληψη: Εγκρίνει οµόφωνα  το ανωτέρω θέµα. 

(Αρ.απόφασης  69 / 2020) 
                                       
 
                         Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


