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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 3ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων αποθεσιοθάλαμου ολικής πλήρωσης με 
στερεά (αδρανή μη επικίνδυνα ) απόβλητα, ο οποίος 
πρόκειται να λειτουργήσει αποκλειστικά εντός 
ιδιωτικής έκτασης εμβαδού 57,090 στρεμμάτων,  που 
αποτελεί την επέκταση του αρχικού χώρου των 45,732 
στρεμμάτων σε όμορη έκταση εξοφλημένου λατομείου 
βιομηχανικού ορυκτού (αργίλου πλινθοκεραμοποιίας)  
11,358  στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση « 
Ψηλοράχη »,  στην περιοχή του αγροκτήματος 
Γαλλικού της Δ.Ε. Γαλλικού του Δήμου 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 4η  ΄ Συστήματα 
περιβαλλοντικών υποδομών ΄,  με α/α 6 και 17)» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/07-10-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  83  / 2022 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 7 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 

πραγματοποιήθηκε η 9η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  696663  (662) /03-10-2022  
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., 
κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 03-10-2022 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 και τα δεκαπέντε (15): 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος       
 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. 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. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 3ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

αποθεσιοθάλαμου ολικής πλήρωσης με στερεά (αδρανή μη επικίνδυνα ) απόβλητα, ο οποίος 

πρόκειται να λειτουργήσει αποκλειστικά εντός ιδιωτικής έκτασης εμβαδού 57,090 στρεμμάτων,  

που αποτελεί την επέκταση του αρχικού χώρου των 45,732 στρεμμάτων σε όμορη έκταση 

εξοφλημένου λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (αργίλου πλινθοκεραμοποιίας) 11,358  
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στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση « Ψηλοράχη »,  στην περιοχή του αγροκτήματος Γαλλικού 

της Δ.Ε. Γαλλικού του Δήμου 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 4η  ΄ 

Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών΄, με α/α 6 και 17)» και έδωσε το λόγο στην κα. Σωτηριάδου 

Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλο της ΠΕ Κιλκίς η οποία έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 486620(1714)/28-

09-2022 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 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 ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016),  όπως 
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΦΕΚ841/Β/24-02-2022)  και ισχύει. « 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  » 

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. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836(ΦΕΚ 436/Β/14-02-2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 

εγκατάσταση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», όπως τροποποιήθηκε με 

την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992 (ΦΕΚ 2316/Β/15-06-2020).  

6 Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 

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 στον αποθεσιοθάλαμο  ολικής πλήρωσης στερεών (αδρανών - μη 
επικίνδυνων) αποβλήτων που πρόκειται να λειτουργήσει σε δύο όμορα ιδιωτικά εξοφλημένα λατομεία αργίλου συνολικής έκτασης 
57,090 στρεμμάτων  της εταιρείας  « Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος Α.Ε. (Κ.Ε.Β.Ε   Α.Ε.) » . Βρίσκεται στη θέση «Ψηλοράχη »,  
στην περιοχή του αγροκτήματος Γαλλικού της Δ.Ε. Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς. 

Η συνολική έκταση του αποθεσιοθαλάμου  είναι 57,090 στρέμματα (αγροτεμάχια 1179, 1181, 1182 και 1183 του αγροκτήματος 
Γαλλικού).  Αποτελεί κλειστή εκσκαφή και προέκυψε από την επέκταση της δραστηριότητας του αποθεσιοθαλάμου εμβαδού 
45,73235 στρεμμάτων αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 7285/12-09-2018 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε όμορη ιδιωτική αγροτική έκταση εξοφλημένου λατομείου αργίλου εμβαδού 
11,35845 στρεμμάτων. Ο χώρος της κλειστής εκσκαφής που έχει δημιουργηθεί από την εκμετάλλευση των δύο λατομείων , 
υπολογίζεται σε 886.000 κυβικά μέτρα , ενώ οι συνολικές ποσότητες στερεών αποβλήτων που δύναται να αποτεθούν σε αυτήν με 
σκοπό την ολική πλήρωσή της, ανέρχονται σε 1.030.000 τόνους περίπου. Ο ετήσιος ρυθμός πλήρωσης της εκσκαφής, θα 
εξαρτηθεί γενικώς από την ομαλή και απρόσκοπτη ροή των προς απόθεση υλικών και αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο 
στους 50.000 τόνους / έτος. Η συνολική λοιπόν λειτουργία του αποθεσιοθαλάμου θα διαρκέσει για είκοσι  (20) έτη περίπου.  

Η θέση του αποθεσιοθαλάμου δεν αποτελεί δασική έκταση, βρίσκεται σε ευθεία γραμμή περίπου 1,74 χλμ ανατολικά του 
Μαυρονερίου, 2,84 χλμ νοτιοανατολικά των Άνω Αποστόλων και 2,64 χλμ νοτιοδυτικά του Πεδινού.  Η πρόσβαση θα γίνεται  
μέσω υφιστάμενης αγροτικής οδού.  

Η έκταση του έργου βρίσκεται εκτός  προστατευμένων περιοχών (ΝΑΤΟΥΡΑ 2000, CORINE κλπ) και δεν αποτελεί με 
οποιονδήποτε τρόπο τοπίο ιδιαίτερου  φυσικού κάλλους. Βρίσκεται επίσης εντός της ΠΕΠΔ 2 – Περιοχές λοιπής γεωργικής γης 
του εγκεκριμένου Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του (πρώην) Δήμου Γαλλικού (ΦΕΚ 666/ΑΑΠ/24-12-2007), και όπως 
αναγράφεται στο υπ. αριθμ. πρωτ. 316/10-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κιλκίς που 
περιέχεται στην ΜΠΕ, στις χρήσεις γης για τη συγκεκριμένη περιοχή προβλέπονται και τα συστήματα περιβαλλοντικών 
υποδομών στα οποία κατατάσσεται ο αποθεσιοθάλαμος.  

Τα προς απόθεση υλικά θα είναι στερεά (αδρανή - μη επικίνδυνα) απόβλητα με τους ακόλουθους κωδικούς  ΕΚΑ :  

Α/Α  Κωδικός ΕΚΑ  Περιγραφή  

1  01 01 02  Απόβλητα από εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα  

2  01 04 08  Απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07  

3  01 04 09  Απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη  

4  01 04 13  Απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο0104 07  

5  01 05 04  Λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού  

6  10 12 08  Απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών (μετά από θερμική 
επεξεργασία)  
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7  17 01 07  Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 17 01 06  

8  17 05 04  Χώματα και πέτρες εκσκαφών (χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03)  

9  17 05 06  Μπάζα εκσκαφών (μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05)  

10  17 09 04  Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03  

11  19 12 09  Ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες)  

12  19 12 12  Άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων 
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11  

13  19 05 03  Προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών  

Επίσης δίνεται η δυνατότητα απόθεσης «Κομπόστ τύπου Α», δηλαδή  το υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο υλικό που 
προκύπτει από την επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων.  

Τα παραπάνω απόβλητα θα προκύπτουν από : 

Την εκμετάλλευση των υφιστάμενων λατομικών χώρων αργιλοληψίας της ενδιαφερόμενης εταιρίας, στην ευρύτερη περιοχή.  

Το εργοστάσιο πλινθοκεραμοποιίας της ενδιαφερόμενης εταιρίας που λειτουργεί στη Νέα Σάντα - Κιλκίς.  

Διάφορες εκσκαφές τεχνικών έργων και κατεδαφίσεις οικοδομών και κατασκευών. Πρόκειται για υλικά που θα προκύπτουν από 
το διαχωρισμό και τη διαλογή των ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων) σε οργανωμένους για το σκοπό 
αυτό χώρους επεξεργασίας τους, τα οποία στη συνέχεια θα μεταφέρονται και θα αποτίθενται στον αποθεσιοθάλαμο ως αδρανή 
απόβλητα.  

Διάφορες άλλες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή που δύναται να δημιουργήσουν τα προαναφερόμενα  απόβλητα.   

Όσο αφορά τα απόβλητα ΑΕΚΚ, η εταιρεία θα ενταχθεί ή θα συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.  

Οι εργασίες που θα εκτελούνται είναι οι ακόλουθες :  

Εκφόρτωση των υλικών από τα φορτηγά αυτοκίνητα.  

Πιθανή ανάμειξη των διαφόρων προς απόθεση υλικών με χρήση φορτωτή.  

Διάστρωση των υλικών με τη χρήση φορτωτή και προωθητή.  

Διευθέτηση και ομαλοποίηση του δαπέδου με τη χρήση ισοπεδωτή.  

Συμπίεση των υλικών με τη χρήση αυτοκινούμενου δονητικού οδοστρωτήρα ή και δονητικού ελκώμενου όπου απαιτείται.  

Αναφορικά με την αποκατάσταση της  έκτασης του αποθεσιοθαλάμου, περιμετρικά της έκτασης  θα δημιουργηθεί πράσινη ζώνη 
με προτεινόμενα είδη φύτευσης τη ροδιά ή εναλλακτικά την αμυγδαλιά και το ιπποφαές. Στο τέλος των είκοσι ετών που θα 
πληρωθεί ο αποθεσιοθάλαμος, η έκταση θα αποδοθεί για επανακαλλιέργεια. 

Το έργο σύμφωνα με την   υπ. αριθμ. Απόφασης ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (ΦΕΚ 
2471/β/10-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022 του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ841/Β/24-02-2022)  και ισχύει,  αποτελεί έργο  υποκατηγορίας Α2,   ομάδα 4 η  ΄ 
Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών ΄,  με α/α 6 και 17.   

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, μέχρι την έκδοση της παρούσας. 

Ο Δήμος Κιλκίς με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 16176/28-07-2022  έγγραφό του (αρ. πρωτ. 548915/1934/29-07-2022 υπηρεσίας μας)  
διαβίβασε στην Υπηρεσία μας την υπ. αριθμ. 90/2022   Απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς,  με την οποία διατυπώνει 
ομόφωνα θετική άποψη για την ΜΠΕ. 

  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 στο στην 
ΜΠΕ,  ενώ επιπροσθέτως της κείμενης Νομοθεσίας, προτείνεται ο ακόλουθος πρόσθετος όρος  : 

1.Για την αντιμετώπιση των  υδάτων της βροχής, στο δάπεδο του αποθεσιοθαλάμου, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του 
αποθεσιοθαλάμου και μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρωσής του, να τοποθετηθεί αντλητικό συγκρότημα το οποίο θα παροχετεύει 
τα όμβρια ύδατα στο παρακείμενο ρέμα, έτσι ώστε από εκεί να ακολουθούν την φυσική απορροή τους. 

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

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 αποθεσιοθάλαμου ολικής πλήρωσης 
με στερεά (αδρανή μη επικίνδυνα ) απόβλητα, ο οποίος πρόκειται να λειτουργήσει αποκλειστικά εντός 
ιδιωτικής έκτασης εμβαδού 57,090 στρεμμάτων,  που αποτελεί την επέκταση του αρχικού χώρου των 
45,732 στρεμμάτων σε όμορη έκταση εξοφλημένου λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (αργίλου 
πλινθοκεραμοποιίας)  11,358  στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση « Ψηλοράχη »,  στην περιοχή του 
αγροκτήματος Γαλλικού της Δ.Ε. Γαλλικού του Δήμου 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 4η  ΄ Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών΄, με α/α 6 και 17), σύμφωνα με τους όρους 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 486620(1714)/28-09-2022 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                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
    

      Η Γραμματέας 
 

        Ηρώ Κουκίδου 
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