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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15ΗΣ/ 08-12-2021 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 08 Δεκεμβρίου 
2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της 
παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/21, όπως ισχύει, β) του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και γ) 
της 642/2021 εγκυκλίου με ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ-Ο0Ε, συζήτησε τα παρακάτω θέματα που έλαβαν 
αριθμούς αποφάσεων από 120 έως 130 του έτους 2021. 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού 14ης/19-11-2021 συνεδρίασης της Επιτροπής 

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

 (Αρ.απόφασης  120/ 2021) 

Θέμα 2ο: 
 
 

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  του σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από έξι (6) φωτοβολταϊκά πάρκα 
συνολικής ισχύος  49,98 MW της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ», που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στις θέσεις «Ξηρόλακκος 2», «Ξηρόλακκος 3», 
«Ξηρόλακκος 6», «Ξηρόλακκος 8», «Ξηρόλακκος 13» και  «Ξηρόλακκος 
14», Τ.Κ. Βαφειοχωρίου, Δ.Ε. Πολυκάστρου, Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  (ανήκει στην υποκατηγορία Α2) (Από 
αναβολή). 

 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ.απόφασης  121 / 2021) 

Θέμα 3ο: 
 
 

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  τον 
σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα 
ισχύος 17,533 MW της εταιρείας ΑΒΟ WIND HELLAS AE, που προτείνεται 
να εγκατασταθεί στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΙΑ 1», του αγροκτήματος Πλατανιάς,  
Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  (ανήκει 
στην υποκατηγορία Α2) (Από αναβολή). 

 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ.απόφασης  122 / 2021) 

http://www.pkm.gov.gr/


Θέμα 4ο: 
 
 

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  τον 
σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα 
ισχύος 17,533 MW της εταιρείας ΑΒΟ WIND HELLAS AE, που προτείνεται 
να εγκατασταθεί στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2», του αγροκτήματος Πλατανιάς,  
Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  (ανήκει 
στην υποκατηγορία Α2) (Από αναβολή). 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ.απόφασης  123 / 2021) 

 
Θέμα 5ο: 
 

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  τον 
σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας από ανεμογεννήτριες ισχύος 54 
MW,   της εταιρείας με την επωνυμία « ENERFARM 3 M.A.E.», που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στις θέσεις «Κορφοβούνι» και «Μαύρη Πέτρα - 
Συνοικία» , των Δήμων  Παιονίας και Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας 
Κιλκίς   (αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης ομάδας έργων και 
δραστηριοτήτων – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) (Από αναβολή). 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ.απόφασης  124 / 2021) 

Θέμα 6ο: 
 
 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου: “Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 309,04 MW και συνοδά έργα, 
της εταιρείας ¨ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΚΕ¨, που 
προτείνεται να εγκατασταθεί στην θέση ¨Πιλαλίστρα¨, Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. 
Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, με συνοδά έργα στην Δ.Ε. Βέροιας, Δ. 
Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας της ΠΚΜ και στην Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ. Κοζάνης, 
Π.Ε. Κοζάνης της ΠΔΜ” (ΠΕΤ: 2110631922). 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ.απόφασης  125 / 2021) 

Θέμα 7ο: 
 
 

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  τον 
σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιίας» της 
εταιρείας με την επωνυμία «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», ο οποίος είναι 
υφιστάμενος στη θέση «Πλησίον Άνω Βροντούς» του Δήμου Σερρών της 
Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ (Γεωγραφικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87: 
Χ=471783.29, Υ=4573630.02) (ΠΕΤ: 2107588523)(ανήκει στην υποκατηγορία 
Α2). 

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ.απόφασης  126 / 2021) 

Θέμα 8ο: 
 

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από βιοαέριο με χρήση βιομάζας και αγροτικών αποβλήτων και 
υπολειμμάτων ισχύος 999,00 KW της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
Ο.Ε.» που προτείνεται να εγκατασταθεί στα υπ’ αρ. 1473, 1491, και 1492 
αγροτεμάχια Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της ΠΕ Σερρών 
της Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2109614426) (ανήκει στην υποκατηγορία Α2) 

Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ.απόφασης  127 / 2021) 

Θέμα 9ο: 
 

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής και εκμετάλλευσης 
βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 
ισχύος 499,00 Kw της  εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ Κ. – 
ΣΑΓΚΟΒΙΤΣ Α. Ο.Ε.» που πρόκειται να εγκατασταθεί στο αριθ. 536 
αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας ΠΕ Σερρών 
(ανήκει στην υποκατηγορία Α2).  



Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ.απόφασης  128 / 2021) 

Θέμα 10ο: 
 

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια 
της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στην 
εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 40MW, της εταιρείας «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ 
Ι.Κ.Ε.» που θα εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση 
«Αλιστράτη – Σπήλαιο», Δ.Ε.Αλιστράτης, Δήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών, 
ΠΚΜ, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2107591329» 

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ.απόφασης  129 / 2021) 

Θέμα 11ο: 
 

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  στα πλαίσια 
της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας 
«Παραγωγή Ετοίμου Σκυροδέματος» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΩΣ 
ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», και η οποία είναι υφιστάμενη στη θέση «Κοτσανάδικο – 
Πιαβίτσα, στο Νεοχώρι, Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2108611423).» (υποκατηγορία Α2 - Ομάδα  9η: 
Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστήσεις με Α/Α 128). 

Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα θετικά επί του ανωτέρου θέματος. 
 (Αρ.απόφασης  130 / 2021) 

             Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


