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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
 

     Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 
1649/45/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’) σε συνδυασµό µε το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), 
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενηµερωθεί και το ενδιαφερόµενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις 
του, καθώς και το/τα οικείο/α ∆ηµοτικό/ά Συµβούλιο/α, την/τις ∆ηµοτική/ές Επιτροπή/ές 
∆ιαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συµβούλια ∆ηµοτικής ή Τοπικής 
Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύµφωνα µε το έντυπο υπό 
στοιχεία ∆11, που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Α της προαναφερόµενης ΚΥΑ και είναι 
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr./Για τον 
πολίτη/∆ικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο ∆11), επί του περιεχοµένου του φακέλου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας µε το µε αρ. Πρωτ. 
διαβιβαστικό έγγραφο του: 8285/15.02.2017 της ∆/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, της Γενικής 
∆/νσης Περ/κής Πολιτικής, τµήµα ∆΄, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας  και αφορά το 
έργο: «∆ιαβίβαση φακέλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάµενου 

      Camping ΠΟΡΤΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 4***** ,συνολικής δυναµικότητας 576 ατόµων ( 134 θέσεων 
      σκηνών/τροχόσπιτων και 10 οικίσκων), εντός γηπέδου συνολικού εµβαδού 110,122 
      στρεµµάτων,στο Μοναστηριακό δασόκτηµα “ΚΩΝΩΠΑ∆ΕΣ” της ∆.Κ.  Αγ. Νικολάου, ∆.  
      Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, ιδιοκτησίας Ιεράς  Μονής Ζωγράφου Αγίου Όρους και φορέα 

εκµετάλλευσης (µε µίσθωση  έως 1.9.24)MVP HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
 

           Φορέας υλοποίησης του έργου :  MVP HOLIDAYS-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
                                                                  
            Ηµεροµηνία έναρξης της δηµόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 16-02-2017 και ηµεροµηνία  
             λήξης αυτής η 24-04-2017. 
            Ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων 
            εκπροσώπησής τους ορίζεται η 17-03-2017 και ηµεροµηνία λήξης αυτής η 20-04-2017.                                                                                      

Αρµόδια Υπηρεσία :Η ∆ιεύθυνση  Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,της Γενικής ∆/νσης 
Περ/κής Πολιτικής, τµήµα ∆΄, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
( τηλ.2106417710 κ. Ε. Γιορτάκη). 
Αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών 
περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και 
προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τµήµα Περιβάλλοντος &  Υδροοικονοµίας 
Π.Ε. Χαλκιδικής  ( τηλ. 2371351299 ) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

 
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
ειδικότερα στην ιστοθέση  (www.pkm.gov.gr/Ενηµέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
Έργων/∆ηµοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συµβουλίου ). 
Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα «ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ» στις  
17 Μαρτίου 2017. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον 
παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, της ΚΥΑ 
αριθ. Οικ.: 1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’). 
      
 
                                                                                                               Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.   
 
 
 
 

                               Παναγιώτης  Θ. Σπυρόπουλος                          
 


