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ΘΕΜΑ 6

«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).»

Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/19-11-2021
Αριθμ. Απόφασης: 108 / 2021
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 19 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
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.
729782(888)/15-11-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα, στις 15-11-2021 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 δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής
Οικονομίας παραβρέθηκαν δέκα τρία (13) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος
2. Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος
3. Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος
4 .Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος
5. Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος

6. Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος
7. Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος
8. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος
9. Αγγελίδης Θεόδωρος -Τακτικό μέλος
10. Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος
11. Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος
12. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος
13. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος
14 . Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση της
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται «με

τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «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)» και ζήτησε την αναβολή του διότι δεν
έχει γνωμοδοτήσει ακόμα ο Δήμος Παιονίας επί του θέματος.
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου”
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της
26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023
γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .
δ) 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”.
ε) την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού
Περιεχομένου
(ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020)
“Κατεπείγοντα
μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”,
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
ζ) το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών &
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλλει το ανωτέρω θέμα για την επόμενη συνεδρίαση.
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γιουτίκας
Η Γραμματέας
Κουκίδου Ηρώ

