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   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ΗΣ/ 02-11-2018 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

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 2 Νοεµβρίου 2018, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. 
Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµούς αποφάσεων από  59  έως  
86  του έτους 2018. 

 
 

    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      
 

Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικού 8ης/ 05-10-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ανάπτυξης, 
Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης 59/2018) 
 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η40, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Ακριβόπουλου Χρήστου και 
Αναγνωστόπουλου ∆ηµητρίου, στη νέα θέση ΗΝ50, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. 
και δυναµικότητας έως 115 tn/έτος, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της 
∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    60 /2018) 
 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η37, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. ∆αρµουσλή Αλεξάνδρου, στη νέα θέση 
ΗΝ47, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 110,1 tn/έτος, στη 
θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. 
Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    61 /2018) 
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Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η6, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. ∆ηµούδη Γεωργίου και Μυκηρόζη 
Χαραλάµπου, στη νέα θέση ΗΝ11, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας 
έως 100,4 tn/έτος, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του 
∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    62 /2018) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η26, τρέχουσας ιδιοκτησίας της κ. Θεοφίλου Μαριάννας, στη νέα θέση 
ΗΝ36, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 110,1 tn/έτος, στη 
θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. 
Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    63 /2018) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η35, τρέχουσας ιδιοκτησίας της κ. Καλκετίνιδου Καλλιόπης, στη νέα θέση 
ΗΝ53, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 110,1 tn/έτος, στη 
θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. 
Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης   64 /2018) 
 

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η41, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Μαυροµάτη Κων/νου, στη νέα θέση 
ΗΝ51, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 107 tn/έτος, στη 
θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. 
Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    65 /2018) 
 

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από 
τµήµα του τεµαχίου Η15+20, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Τσάρα Σωτηρίου, στη 
νέα θέση ΗΝ30, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 101,3 tn/έτος, 
στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, 
Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    66 /2018) 
 

Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από 
τµήµα του τεµαχίου Η15+20, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Τσάρα Σωτηρίου, στη 
νέα θέση ΗΝ25, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 101,3 tn/έτος, 
στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, 
Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    67 /2018) 
 

Θέµα 10ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η39, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Τσερδακίδη ∆ιογένη, στη νέα θέση 
ΗΝ49, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 115 tn/έτος, στη 
θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. 
Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    68 /2018) 
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Θέµα 11ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η34, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Περηφανόπουλου Στεργίου του 
∆ηµητρίου, στη νέα θέση ΗΝ44, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας 
έως 115,3 tn/έτος, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του 
∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    69 /2018) 
 

Θέµα 12ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η21, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Περηφανόπουλου ∆ηµητρίου, στη νέα 
θέση ΗΝ31, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 115 tn/έτος, στη 
θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. 
Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    70 /2018) 
 

Θέµα 13ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η36, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Σουγιουλτζή Κυριάκου του Στεργίου, 
στη νέα θέση ΗΝ46, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 102,1 
tn/έτος, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. 
Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    71 /2018) 
 

Θέµα 14ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από 
τµήµα του τεµαχίου Η11+16, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Ποντίκα Νικόλαου, στη 
νέα θέση ΗΝ26, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 110,35 tn/έτος, 
στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, 
Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    72 /2018) 
 

Θέµα 15ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από 
τµήµα του τεµαχίου Η11+16, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Ποντίκας Νικόλαος του 
Χρήστου, στη νέα θέση ΗΝ17, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 
110,35 tn/έτος, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. 
Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    73 /2018) 
 

Θέµα 16ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η42, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Μπλουχουτζή Νικολάου, στη νέα θέση 
ΗΝ52, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 100,2 tn/έτος, στη 
θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. 
Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    74 /2018) 
 

Θέµα 17ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η8, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. Παπάζη Ιωάννη, Παπάζη Πέτρου, 
Βερβίτη Κων/νου και Βεργίδη Αλεξίου, στη νέα θέση ΗΝ13, σε θαλάσσια έκταση 15 
στρ. και δυναµικότητας έως 110,1 tn/έτος, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. 
Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    75 /2018) 



 4

 
Θέµα 18ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 

µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η24, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Σαράφη Αθανασίου, στη νέα θέση 
ΗΝ34, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 102,8 tn/έτος, στη 
θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. 
Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    76 /2018) 
 

Θέµα 19ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η12, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Σαράφη Αθανασίου, στη νέα θέση 
ΗΝ19, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναµικότητας έως 93,5 tn/έτος, στη 
θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. 
Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    77 /2018) 
 

Θέµα 20ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
µετεγκατάσταση πλωτής οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα long - line, από το 
τεµάχιο Η2, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ.κ. Κυτζαλιώτη Κυριάκου, Καραναστάση 
Αναστασίας και Καρδακάκη ∆ήµητρας, στη νέα θέση ΗΝ6, σε θαλάσσια έκταση 15 
στρ. και δυναµικότητας έως 105 tn/έτος, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, 
της ∆.Ε. Πλατέος, του ∆. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.  

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    78 /2018) 
 

Θέµα 21ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  
τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 3763/23-06-2014 ΑΕΠΟ του έργου/δραστηριότητας: 
“Υφιστάµενες υποδοµές και εγκαταστάσεις για την υδροδότηση των οικισµών 
∆ήµου Νάουσας (οικισµοί Νάουσας, Κοπανού, Επισκοπής, Λευκαδίων, 
Χαρίεσσας, Μαρίνας, Αγγελοχωρίου, Άνω & Παλαιού Ζερβοχωρίου)”, για την 
υλοποίηση των νέων έργων: “ Αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων υδροδότησης 
∆.Κ. Κοπανού και Τ.Κ. Χαρίεσσας ∆. Νάουσας από τις Πηγές Ισβόρια” και “Νέα 
Εγκατάσταση Πρωτοβάθµιας Επεξεργασίας Πόσιµου Νερού Νάουσας για την 
αντιµετώπιση της περιοδικής θολότητας.   

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    79 /2018) 
 

Θέµα 22ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Εγκατάσταση και λειτουργία 
Μεταποιητικών Μονάδων Αρώνιας» του Αγροτικού  Συνεταιρισµού Παραγωγών 
Αρώνιας Σερρών, στο αγροτ. 285 Θερµοπηγής, ∆. Σιντικής, Π.Ε. Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    80 /2018) 
 

Θέµα 23ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
νοµιµοποίηση-τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών αιγιαλού Σίβηρης του ∆ήµου 
Κασσάνδρας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    81 /2018) 
 

Θέµα 24ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
νοµιµοποίηση-τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών αιγιαλού Νέας Φώκαιας του 
∆ήµου Κασσάνδρας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    82 /2018) 
 

Θέµα 25ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα υφιστάµενα 
έργα εντός των ορίων Αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου παραλιακού µετώπου ∆ήµου 
Ν. Προποντίδας οικισµός Νέας Ηράκλειας, Τ.Κ. Αγίου Παύλου, ∆.Ε. Καλλικράτειας. 
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Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    83 /2018) 
 

Θέµα 26ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα υφιστάµενα 
έργα εντός των ορίων Αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου παραλιακού µετώπου ∆ήµου 
Ν. Προποντίδας-Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ, ∆.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    84 /2018) 
 

Θέµα 27ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα υφιστάµενα 
έργα εντός των ορίων Αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου παραλιακού µετώπου ∆ήµου 
Ν. Προποντίδας-ΤΚ Ν. Πλαγίων, ∆.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    85 /2018) 
 

Θέµα 28ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση 
της Α.Π. 94683/12-10-2001 ΚΥΑ "Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία 
της νοµίµου υφιστάµενης τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου "Ακτή Σάνη" 
δυναµικότητας 914 κλινών", όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε µε την ΥΑ ΥΠΕΝ 
Α.Π. οικ. 131929/2607/4.10.2011 και την Α.Π.οικ. 35492/13.07.2016, λόγω επέκτασης 
του καταλύµατος SANI ASTERIAS SUITES σε όµορο γήπεδο έκτασης 58.944,08 τ.µ. 
και αύξησης της δυναµικότητάς του κατά 306 κλίνες. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος. 
(Αρ.απόφασης    86 /2018) 
 

 
           

                        
                          Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


