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ΘΕΜΑ  13

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλο-
ντικών  επιπτώσεων  της  αμμοληψίας  από
την  κοίτη  του ποταμού Στρυμόνα από ΧΘ
1+935 έως 2+912,50 στην θέση ≪Γέφυρα≫
ανάντη  της  γέφυρας  Πετριτσίου,  έκτασης
69.670,28m3, εντός περιοχής NATURA 2000
≪Λίμνη  Κερκίνης  –  Κρούσια  –  Κορυφές
Όρους  Μπέλες,  Άγγιστρο  –  Χαρωπό≫
GR1260001,  εντός  των  διοικητικών  ορίων
των Τοπικών Κοινοτήτων Νέου  Πετριτσίου
και  Προμαχώνα,  του  Δήμου  Σιντικής,  ΠΕ
Σερρών με ΠΕΤ: 2106547520»

Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/21-03-2022
Αριθμ. Απόφασης:  12 / 2022
  
   Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
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.
195789(164)/17-03-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα, στις 17-03-2022 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 δεκαπέντε  (15)  μέλη της  Επιτροπής  Ανάπτυξης,  Καινοτομίας και  Αγροτικής
Οικονομίας παραβρέθηκαν και τα  δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη:  

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

 14. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος
   15. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος      

         Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού.
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Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, εισήγαγε για συζήτηση το 13ο θέμα
της  ημερήσιας  διάταξης  «Γνωμοδότηση  επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών
επιπτώσεων  της  αμμοληψίας  από  την  κοίτη  του  ποταμού  Στρυμόνα  από  ΧΘ
1+935  έως  2+912,50  στην  θέση  ≪Γέφυρα≫ ανάντη  της  γέφυρας  Πετριτσίου,
έκτασης 69.670,28m3, εντός περιοχής NATURA 2000 ≪Λίμνη Κερκίνης – Κρούσια
–  Κορυφές  Όρους  Μπέλες,  Άγγιστρο  –  Χαρωπό≫ GR1260001,  εντός  των
διοικητικών ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων Νέου Πετριτσίου και Προμαχώνα, του
Δήμου  Σιντικής,  ΠΕ  Σερρών  με  ΠΕΤ:  2106547520» και  έδωσε  το  λόγο  στον  κ.
Καριπίδη Δημήτριο,  Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε.  Σερρών,  ο οποίος έθεσε υπόψη της
Επιτροπής  την  αρ.  πρωτ.  620575(5240)/08-11-2021 εισήγηση  του  Τμήματος
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ. Σερρών 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
α. Ν.1650/1986 (Α΄160), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 (Α΄91) Εναρμόνιση του Ν.1650/1986≪
με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ…  Για την προστασία του περιβάλλοντος≫
β. Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου
Περιβάλλοντος
γ. ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (Β΄45) 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
δ.  Υ.Α.  ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016  (Β΄2471)  Τροποποίηση  και  κωδικοποίηση  της  υπουργικής  απόφασης
1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 του Ν.4014/2011,όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
ε. Υ.Α. οικ.2307/2018 (Β΄439) Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-
2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών  έργων  και  δραστηριοτήτων  σε  κατηγορίες  και  υποκατηγορίες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  1
παράγραφος  4  του  ν.4014/21.09.2011  (Α΄  209)»,  ως  προς  την  κατάταξη  ορισμένων  έργων  και
δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων 
στ. To αριθμ.πρωτ. 615639(751)/30.9.2021 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚΜ
Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ

ζ. Το αριθμ. Πρωτ. 610698(5147)4.10.2021 έγγραφό μας. Αποστολή αποδεικτικού ανάρτησης.
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά την αμμοληψία από την κοίτη του
ποταμού  Στρυμόνα,  στη  θέση Γέφυρα  ανάντη  της  γέφυρας  Πετριτσίου  και  σε  απόσταση  περίπου≪ ≫
1935m αυτής, μεταξύ των θέσεων ΧΘ 1+935 έως 2+912,50.

Το  πεδίο  αμμοληψίας  υπάγεται  στα  διοικητικά  όρια  των  Τοπικών  Κοινοτήτων  Νέου  Πετριτσίου  και
Προμαχώνα  του  Δήμου  Σιντικής  και  καλύπτει  έκταση  69.670,28m2,  όπως  ορίζεται  από  τις  κάτωθι
συντεταγμένες:
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Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην απόληψη από την κοίτη του ποταμού Στρυμόνα 200.000m3/y
αμμοχάλικου για διάφορες χρήσεις, ενώ η επεξεργασία του (πλύσιμο, διαλογή και προσωρινή αποθήκευση)
θα λαμβάνει  χώρα  σε  άλλο  χώρο έπειτα  από την  αδειοδότηση αυτού  από  τον  εκάστοτε  αμμολήπτη.  Η
αμμοληψία θα επεκταθεί σε μήκος 977,5m, με το βάθος εκσκαφής να προσδιορίζεται στα 1,5m.

Η διαδικασία της αμμοληψίας θα περιγράφεται ως έχει:
- Αφαίρεση των υλικών από τον ποταμό με τη χρήση βαθυκόρου, εκσκαφέα ή σκαπτικού μηχανήματος

dragline
- Προσωρινή απόθεση των υλικών σε παρακείμενη περιοχή από την όχθη του ποταμού Στρυμόνα για

αφαίρεση της υγρασίας εντός χρονικού διαστήματος 2-3 ημερών, με φορητά μηχανήματα  (μηχανήματα
αμμοληψίας και φορτοεκφόρτωσης υλικών και φορτηγών μεταφοράς)

- Μεταφορά των υλικών σε κατάλληλο χώρο, εκτός της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα και  του πεδίου
αμμοληψίας, για περαιτέρω επεξεργασία (πλύσιμο και διαλογή), προσωρινή αποθήκευση και διάθεση. Ο
προαναφερόμενος χώρος θα καθοριστεί από τον ανάδοχο της αμμοληψίας

Η πρόσβαση στο χώρο αμμοληψίας εξασφαλίζεται από υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, ο οποίος
διαγράφει  σχεδόν  παράλληλη  πορεία  με  την κοίτη  του ποταμού στα  δυτικά  αυτού και  συνδέεται  με  την
Επαρχιακή Οδό Σιδηροκάστρου – Ροδόπολης. Καμία διάνοιξη δρόμου δεν θα απαιτηθεί. 

Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του έργου βρίσκεται  εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών.  Οι
πλησιέστεροι  οικισμοί  είναι  το  Νέο  Πετρίτσι,  η  Θερμοπηγή  και  το  Στρυμονοχώρι,  οι  οποίοι,  αντίστοιχα,
απέχουν περίπου 3,4km, 4,3km και  4,5km από το προτεινόμενο έργο. Η συνολική επιφάνεια του έργου
καλύπτει έκταση 69.670,28m2. 

Επιπλέον, το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εντός:
- περιοχής NATURA 2000 με κωδικό:

 GR1260001 «Λίμνη Κερκίνης – Κρούσια – Κορυφές Όρους Μπέλλες, Άγγιστρο – Χαρωπό» ως
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ – SAC) 

 GR1260010 «Όρος Μπέλλες» ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ - SPA) 
- Καταφυγίου Άγριας Ζωής Λίμνης Κερκίνης
- Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης και συγκεκριμένα εντός της «Ζώνης Προστασίας της Φύσης Π2»,
ενώ, σύμφωνα με τη ΜΠΕ του έργου και  τον αναρτημένο δασικό χάρτη, ο χώρος πραγματοποίησης της
αμμοληψίας εμβαδού 69.670,28m2 δε διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μικρές χερσολίβαδες εκτάσεις, κυρίως στη δυτική όχθη του ποταμού, οι
οποίες  χρησιμοποιούνται  ως  βοσκότοποι,  καθώς  και  μεμονωμένα  προς  εκμετάλλευση  αγροτεμάχια
(χωράφια).  Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται  από ένα έντονα τροποποιημένο ανθρωπογενές αγροτικό
περιβάλλον  ως  αποτέλεσμα  των  εγγειοβελτιωτικών  έργων  και  των  αναδασμών.  Επικρατούν  γεωργικές
καλλιέργειες στα νοτιοανατολικά, δάση στα βόρεια και βορειοδυτικά και βοσκότοποι στα βορειοανατολικά.

Η προτεινόμενη θέση της αμμοληψίας αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο του ποταμού Στρυμόνα, καθώς λόγω
της  μορφολογίας  της  ευρύτερης  περιοχής  συσσωρεύεται  μεγάλος  όγκος  φερτών  υλικών δημιουργώντας
εκτεταμένες νησίδες, οι οποίες συμβάλλουν στην εμφάνιση μαιανδρισμών στη ροή των υδάτων κατά μήκος
της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα και μέχρι τη γέφυρα Πετριτσίου.

Το έργο εμπίπτει στην Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Στρυμόνα με κωδικό EL1106 που υπάγεται στο
Υδατικό  Διαμέρισμα  Ανατολικής  Μακεδονίας  EL11.  Το  τμήμα  του  ποταμού  όπου  χωροθετείται  το  έργο
χαρακτηρίζεται  σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο  Σχέδιο  Διαχείρισης  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  (ΣΔΛΑΠ)
Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας, ως Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο Υδάτινο Σώμα (ΙΤΥΣ) λόγω
της τεχνητής διαμόρφωσης της κοίτης, για το οποίο έχει προβλεφθεί το βασικό μέτρο Μ11Β0905 στο πλαίσιο
του ΣΔΛΑΠ. Στόχος του μέτρου είναι η διαχείριση της στερεοπαροχής και η ρύθμιση της απόληψης υλικών
από την κοίτη ρεμάτων και ποταμών με τρόπο ώστε αφενός να διαφυλάσσεται η αειφορική εκμετάλλευση
αυτού  του πόρου και  αφετέρου  να εξασφαλίζεται  η  μέγιστη  δυνατή  προστασία  στα  οικοσυστήματα που
αναπτύσσονται στα σχετικά υδάτινα σώματα και να εξασφαλίζεται η προστασία των ακτών από διάβρωση.

Για την περιοχή ισχύει το εγκεκριμένο από Εθνική Επιτροπή Υδάτων Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  του  Υδατικού  Διαμερίσματος  Ανατολικής  Μακεδονίας
(ΦΕΚ Β' 2690/6.6.2018).
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Σύμφωνα με τους «Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας» του ΣΔΚΠ, η θέση αμμοληψίας βρίσκεται
στο τμήμα του ποταμού από την είσοδό του στον ελληνικό χώρο μέχρι τον οικισμό Στρυμονοχωρίου
όπου δεν παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα σε καμία περίοδο επαναφοράς. 

Βάσει  των  ανωτέρω, το  έργο  είναι  συμβατό  με  το  εγκεκριμένο  Σχέδιο  Διαχείρισης  Λεκάνης
Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας και το εγκεκριμένο σχέδιο
Διαχείρισης  Κινδύνων  Πλημμύρας  Λεκανών  Απορροής του  Υδατικού  Διαμερίσματος  Ανατολικής
Μακεδονίας (EL11).

Επιπλέον, δε θα επέλθει καμία τροποποίηση του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής, ενώ λόγω του
μικρού  βάθους  της  αμμοληψίας  (1,5m)  δεν  αναμένεται  κάποια  σημαντική  επίπτωση  στη  στάθμη  των
υπόγειων υδάτων της περιοχής.  Η αφαίρεση των φερτών υλικών από τον πυθμένα θα συμβάλλει  στην
αύξηση του μεγέθους της παροχής ύδατος που μπορεί  να δεχθεί  ο ποταμός Στρυμόνας προς αποφυγή
πλημμυρικών φαινομένων, ενώ θα περιοριστεί  και  η μεταφορά και  εναπόθεση φερτών υλικών εντός της
λίμνης Κερκίνης.

Στην περιοχή επιτρέπεται η διενέργεια αμμοληψιών (ΚΥΑ 42699/19.10.2006 (Β΄98) – άρθρο 4).    

 Στόχος της αμμοληψίας είναι η ελεγχόμενη απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού
Στρυμόνα με απώτερους σκοπούς:

- Την  αύξηση  της  παροχετευτικής  ικανότητας  και  την  ομαλή  ροή  των  υδάτων  κατάντη  του  ποταμού
Στρυμόνα

- Την αφαίρεση του συνόλου των υλικών που έχουν συσσωρευτεί εντός της κοίτης του ποταμού
- Την αποφόρτιση του κώνου απόθεσης υλικών του ποταμού εντός της λίμνης Κερκίνης, προς αποφυγή

της μείωσης της χωρητικότητας αυτής, καθώς και  της προστασίας του παρυδάτιου δάσους από την
υπερβολική συγκέντρωση φερτών υλικών 

- Την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων
- Την κατασκευή τεχνικών έργων με τη χρήση των εξερχόμενων υλικών

Η υπό μελέτη αμμοληψία αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 5ης ομάδας έργων και  δραστηριοτήτων
(Εξορυκτικές δραστηριότητες) με α/α 6, και αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του είναι
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης. 

Συνυπολογίζοντας τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι :

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

. η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης ορίστηκε η 1.10.2021 και η λήξη της η 31.10.2021

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

σας  ενημερώνουμε  ότι  δεν  έχουμε  αντίρρηση  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 περιγράφονται στη ΜΠΕ και οι όροι & προϋποθέσεις που τίθενται από
την  ισχύουσα  περιβαλλοντική  Νομοθεσία.  Επιπροσθέτως  της  κείμενης  Νομοθεσίας,  προτείνονται  οι
ακόλουθοι όροι & προϋποθέσεις ή επισημαίνονται τα παρακάτω σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη
νέα ΑΕΠΟ :

1. Οι εργασίες αμμοληψίας να περιοριστούν αυστηρά εντός των ορίων της προτεινόμενης επιφάνειας

2. Να μην επέλθει καμία τροποποίηση του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής και το βάθος της αμμο-
ληψίας να μην ξεπεράσει το 1,5m

3. Να εφαρμόζεται η νομοθεσία περί θήρας και συλλογής ειδών

4. Σε περίπτωση που ανευρεθεί στο χώρο της δραστηριότητας ή στον περιβάλλοντα χώρο τραυματι-
σμένο ή νεκρό ζώο /πτηνό από τα προστατευόμενα είδη, να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές

5. Ο νυχτερινός φωτισμός της μονάδας να είναι ήπιος. Δεν θα χρησιμοποιούνται προβολείς κατά την
διάρκεια της νύχτας 

6. Να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση στις κατασκευές λείων επιφανειών που αντανακλούν το ηλιακό
φως

7. Να τηρηθούν οι όροι που τίθενται επί της Μελέτης Πεεριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της
επισυναπτόμενης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ)

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 ”                  

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

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”.
      ζ) το διαβιβαστικό του Π.Σ.Κ.Μ. στις 11-03-2022 με θέμα «Παραπομπή θεμάτων
στην  Επιτροπή  Ανάπτυξης,  Καινοτομίας  και  Αγροτικής  Οικονομίας  Π.Κ.Μ.  του
Περιφερειακού Συμβουλίου (αρθ. 164 του Ν. 3852/2010)»

Αποφασίζει ομόφωνα

 Γνωμοδοτεί  θετκά  επί της  μελέτης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αμμοληψίας
από  την  κοίτη  του  ποταμού  Στρυμόνα  από  ΧΘ  1+935  έως  2+912,50  στην  θέση≪Γέφυρα≫ ανάντη  της  γέφυρας  Πετριτσίου,  έκτασης  69.670,28m3,  εντός  περιοχής
NATURA 2000  ≪Λίμνη  Κερκίνης  –  Κρούσια  –  Κορυφές  Όρους  Μπέλες,  Άγγιστρο –
Χαρωπό≫ GR1260001, εντός των διοικητικών ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων Νέου
Πετριτσίου  και  Προμαχώνα,  του  Δήμου  Σιντικής,  ΠΕ  Σερρών  με  ΠΕΤ:  2106547520,
σύμφωνα με τους όρους- προϋποθέσεις που αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης
γνωμοδότησης-Δ9  (αρ.  πρωτ.  620575(5240)/08-11-2021 εισήγηση  του  Τμήματος
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ. Σερρών). 

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος. 

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως
ακολούθως : 

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη
                                                                     

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας
     

    Η Γραμματέας
      Κουκίδου Ηρώ
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