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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης/2-3-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Tο Περιφερειακό  Συμβούλιο  Κεντρικής  Μακεδονίας  στην  συνεδρίασή  του,  η  οποία
πραγματοποιήθηκε  στις 2  Μαρτίου  2022,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  10:00, υβριδικά,
ηλεκτρονικά και δια ζώσης, 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  υπ.  αρ.  642/24-9-2021  εγκυκλίου  (Α.Δ.Α.:  65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε)   της  Γενικής
Γραμματείας  Εσωτερικών  και  Οργάνωσης  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συζήτησε  τα
παρακάτω θέματα και έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 13 ως  21 του έτους 2022.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 4ης/31-1-2022 και 5ης/14-2-2022 συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Περίληψη: Επικυρώθηκαν τα πρακτικά των 4ης/31-1-2022 και 5ης/14-2-2022 συνεδριάσεων
του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

(Αρ. απόφασης 13/2022)

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας έτους 2022. 

Περίληψη: Εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας έτους 2022. 

(Αρ. απόφασης 14/2022)

ΘΕΜΑ 3ο: Υποχρεωτική  αναμόρφωση  του  ολοκληρωμένου  πλαισίου  δράσης
(Ο.Π.Δ.)της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  έτους  2022. 

Περίληψη: Εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης
(Ο.Π.Δ.)της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  έτους  2022. 

(Αρ. απόφασης 15/2022)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  παράτασης  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  για  την
κατασκευή της Β΄ Φάσης του Ι.Κ. Γανόχωρας (Κ4), στα πλαίσια του Έργου:
«Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης.
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Περίληψη:
Εγκρίθηκε η  παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατα-
σκευή της Β΄ Φάσης του Ι.Κ. Γανόχωρας (Κ4), στα πλαίσια του Έργου: «Υπολει-
πόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης.
(Αρ. απόφασης 16/2022)

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  της  κατα-
σκευής και  λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 19,60MW σε έκταση, εμβαδού 887.705,23m2, γραμμής με-
ταφοράς μέσης τάσης μήκους 8,03km και τριών δρόμων πρόσβασης συνο-
λικού μήκους 1,5km από την εταιρεία «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A.» στη
θέση «Πλατορράχες» του Τ.Δ. Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε.
Σερρών.

Περίληψη: Γνωμοδότησε  θετικά  επί  της μελέτης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων  της  κατα-
σκευής  και  λειτουργίας  φωτοβολταϊκού  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής  ενέρ-
γειας ισχύος 19,60MW σε έκταση, εμβαδού 887.705,23m2, γραμμής μεταφοράς
μέσης τάσης μήκους 8,03km και τριών δρόμων πρόσβασης συνολικού μήκους
1,5km από την εταιρεία «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A.» στη θέση «Πλατορ-
ράχες» του Τ.Δ. Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών.

(Αρ. απόφασης 17/2022)

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  της κατα-
σκευής και  λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 14,90MW σε έκταση, εμβαδού 555.400,17m2, γραμμής με-
ταφοράς μέσης τάσης μήκους 7,65km και δυο δρόμων πρόσβασης συνολι-
κού μήκους 0,55km από την εταιρεία «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A.» στη
θέση «Λάκκος» του Τ.Δ. Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερ-
ρών.

Περίληψη: Γνωμοδότησε  θετικά επί  της μελέτης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων  της κατα-
σκευής  και  λειτουργίας  φωτοβολταϊκού  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής  ενέρ-
γειας ισχύος 14,90MW σε έκταση, εμβαδού 555.400,17m2, γραμμής μεταφοράς
μέσης τάσης μήκους 7,65km και  δυο δρόμων πρόσβασης συνολικού μήκους
0,55km από την εταιρεία «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A.» στη θέση «Λάκκος»
του Τ.Δ. Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών.

(Αρ. απόφασης 18/2022)

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων της  εγκα-
τάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 38,181 MW, που προτείνεται να εγκαταστα-
θεί στη θέση Νομές του αγροκτήματος Αγίου Μάμα ΔΕ Μουδανιών Δ. Νέας
Προποντίδας  ΠΕ Χαλκιδικής  με  συνοδά έργα  -  κατασκευή  Υποσταθμού
33/150 kV, στην περιοχή Ολύνθου ΔΕ Πολυγύρου Δ. Πολυγύρου ΠΕ Χαλκι-
δικής της εταιρείας ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

Περίληψη: Γνωμοδότησε αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκα-
τάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτο-
βολταϊκό  σύστημα  ισχύος 38,181  MW,  που  προτείνεται  να  εγκατασταθεί  στη
θέση Νομές του αγροκτήματος Αγίου Μάμα ΔΕ Μουδανιών Δ. Νέας  Προποντί-
δας ΠΕ Χαλκιδικής με συνοδά έργα - κατασκευή Υποσταθμού 33/150 kV, στην
περιοχή Ολύνθου ΔΕ Πολυγύρου Δ.  Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής  της εταιρείας
ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.
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(Αρ. απόφασης 19/2022)

ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου
του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περίληψη: Συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές του   Περιφερειακού Συμβουλίου
του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Αρ. απόφασης 20/2022)

ΘΕΜΑ 9ο: Ψήφισμα καταδίκης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Περίληψη: Εγκρίθηκε ψήφισμα καταδίκης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

(Αρ. απόφασης 21/2022)

                                                                                        Ο  ΠΡOΕΔΡΟΣ

                                                                                  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ
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