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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ΗΣ/ 07-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
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 7 
Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις: α) των άρθρων 164 και 167 (παρ. 1) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, β) της υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών 
του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει” και γ) του 
άρθρου 78 του Ν. 4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022), συζήτησε το παρακάτω θέματα που 
έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 81 ως 89 του έτους 2022. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα 
εγκατεστημένης ισχύος 181,7 MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο 
διασύνδεσης με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποσταθμό 
ανύψωσης τάσης 33/150 KV στη θέση ΝΕΟ ΣΥΡΑΚΙΟ), της εταιρείας 
«ΙΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση  «Χερσοτόπι» , των Δ.Ε. Κιλκίς και 
Πολυκάστρου, των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας, Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας  (ανήκει στην υποκατηγορία Α2). 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ. απόφασης  81 / 2022) 

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Έντεκα 
 (11) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 
εγκατεστημένης ισχύος ο καθένας 3 MW,  συνολικής ισχύος 33 MW, 
έντεκα (11) διαφορετικών εταιρειών, με ολικό διαχειριστή την εταιρεία με 
την επωνυμία «ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ», που προτείνεται να 
εγκατασταθεί στο Δήμο Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  (αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2). 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ. απόφασης  82 / 2022) 
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Θέμα 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). 

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ. απόφασης  83 / 2022) 

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αποθεσιοθάλαμου ολικής πλήρωσης με στερεά (αδρανή μη επικίνδυνα ) 
απόβλητα, ο οποίος πρόκειται να λειτουργήσει αποκλειστικά εντός 
έκτασης εμβαδού 34,079 στρεμμάτων που αποτελεί την νοτιοανατολική 
εκσκαφή και ανεξάρτητο τμήμα του ιδιωτικού ενεργού λατομείου 
βιομηχανικού ορυκτού (αργίλου πλινθοκεραμοποιίας)  συνολικής 
έκτασης 85,242 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση « Καβακλή »,  στην 
περιοχή του αγροκ5τήματος 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). 

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ. απόφασης  84 / 2022) 

Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατασκευής και λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 37,2MW καθώς και διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης 
μήκους 3,23km, βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης μήκους 
25,83km και κατασκευή υπόγειας γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης 
μήκους 20,1km από την εταιρεία «EDIT ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.» στη θέση 
«Σκαπάνη – Χώματα – Καλύβια» του Τ.Δ. Σιδηροκάστρου του Δήμου 
Σιντικής της Π.Ε. Σερρών. 

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ. απόφασης  85 / 2022) 

Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 5 
φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 379,34MW 
και έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και διασύνδεσης στους Δήμους 
Σιντικής και Κ.Νευροκοπίου των Π.Ε.Σερρών και Δράμας αντίστοιχα» του 
φορέας «ΗΛΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ.Α.Ε.» (υποκατηγορία Α1, Ομάδα 10η: 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 10). 

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ. απόφασης  86 / 2022) 

Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατασκευής νέας γέφυρας «Τσέλιου» και προσαρμογή στην υφιστάμενη 
κατάσταση των οδικών κόμβων» εντός του αστικού ιστού της πόλης των 
Σερρών Δήμου Σερρών ΠΕ Σερρών ΠΚΜ (ΠΕΤ 2207800620). 

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ. απόφασης  87 / 2022) 

Θέμα 8ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  στα πλαίσια 

της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Σταθμός βάσης 
κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιία» κωδική ονομασία θέσης «1006462 
ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» της εταιρείας με την επωνυμία 



«VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», και το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση 
«Πλησίον οικισμού Αρετές», Δ. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2207802527).  

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ. απόφασης  88 / 2022) 

Θέμα 9ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην 
τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας, βρώσιμης 
ελιάς, της Εταιρείας “Braho Foods ΑΕ”, σε αγροτεμάχιο, στη θέση 
«Κεραμαριό» Ορμύλιας, του Δήμου Πολυγύρου, της Π. Ε  Χαλκιδικής. 

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ. απόφασης  89 / 2022) 

              Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


