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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 7ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
δημιουργίας Ψηφιακού Ιστορικού Πάρκου 
Ηρώων στην Δ.Κ. Σερρών του Δήμου Σερρών 
Π.Ε.Σερρών» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/12-09-2022 
Αριθμ. Απόφασης: 77/ 2022 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. 

πραγματοποιήθηκε η 8η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 634174 (593) /08-09-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 08-09-2022 σε όλα τα μέλη, και της ορθής 
επανάληψης αυτής στις 09-09-2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. και του άρθρου 78 του Ν. 4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022). 

Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας 
παραβρέθηκαν και τα δεκαπέντε (15): 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος          
 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        
 4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        
 5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 6. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      7.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      8. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     14. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     15. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού. 
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 7ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
δημιουργίας Ψηφιακού Ιστορικού Πάρκου Ηρώων στην Δ.Κ. Σερρών του Δήμου Σερρών 
Π.Ε.Σερρών» και έδωσε το λόγο στoν κ. Καριπίδη Δημήτριο Περιφερειακό Σύμβουλο της ΠΕ Σερρών ο 
οποίος έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 482492(2996)/23-08-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών η οποία έχει ως εξής: 
“2.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

(ΦΕΚ)  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  

α.Ν.1650/1986 (Α΄160), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 (Α΄91) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 

ΕΕ και 96/61 ΕΕ…»Για την προστασία του περιβάλλοντος 

β.Ν. 4014/2011 ( Α΄ 209) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 

δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος 

γ.Ν.4685/2020 (Α’ 92) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 

2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπών διατάξεων 
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δ.ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/15.01.14) Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του 

κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 

1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και 

κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. 

ε.Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β΄2471) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 του 

ζ.Ν.4014/2011,όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει Υ.Α. οικ.2307/2018 (Β΄439) Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 

ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 

1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 

3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων 

η.To αριθμ.πρωτ. 480290(452)/4.7.2022 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. της ΠΚΜ Αποστολή ανακοίνωσης για 

δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ 

θ.Το αριθ. πρωτ. οικ.490984(3055)/7.7.2022 έγγραφό μας Αποστολή αποδεικτικού ανάρτησης 

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης  έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά την αξιοποίηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου Πάρκου 
Ηρώων σε θεματικό πάρκο ιστορικής μνήμης, όπου ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία της πόλεως των 
Σερρών.  
Το υφιστάμενο Πάρκο Ηρώων περιλαμβάνει το Μνημείο Ηρώων που τοποθετήθηκε από την 6η Μεραρχία κατά την δεύτερη 
δεκαετία του εικοστού αιώνα και αναστηλώθηκε το 1973 μερίμνη του Δήμου Σερρών. 
Η αναβάθμιση του υφιστάμενου Πάρκου Ηρώων θα λάβει χώρα μέσω ήπιων φυτοτεχνικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων και 
γνώμονα τη δημιουργία ενός κεντρικού πυρήνα ανάδειξης της ιστορίας της περιοχής, τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος 
και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλεως των Σερρών. 
Για την αναβάθμιση του Πάρκου ως Ψηφιακό Ιστορικό Πάρκο Ηρώων προτείνονται: 
η σημειακή ανάπτυξη ξύλινων στεγασμένων χώρων (στέγαστρα/πέργκολες), επί των οποίων θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση α. 
μυθοπλαστικών στοιχείων με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, β. πληροφοριακών επιγραφών (κατασκευές με εργασίες 
εκτύπωσης και γραφικών), γ. αγαλμάτων και δ. λοιπών καλλιτεχνικών εργασιών προς πληροφόρηση των επισκεπτών αναφορικά 
με την ιστορία των Σερρών. Το πάρκο θα αφηγείται τη διαχρονική ιστορία των Σερρών: (Σίρις, Σίρρα, Σέρρες) από την 
αρχαιότητα, τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, το Βυζάντιο, τους μακεδονικούς αγώνες μέχρι το σήμερα. Το αφήγημα θα 
εξελίσσεται κατά μήκους σπειροειδούς διαδρομής με τη βοήθεια πρωτότυπων μουσειογραφικών στοιχείων και εκφραστικών 
μέσων, τα οποία θα συναντά σταδιακά ο επισκέπτης με την είσοδό του στο πάρκο 
η τοποθέτηση κτίσματος αναψυκτηρίου προσωρινής κατασκευής 
η σημειακή χωροθέτηση εξοπλισμού παιδικού παιχνιδιού 
η δημιουργία οργανωμένων σημείων υπαίθριας αναψυχής και στάσης με την τοποθέτηση καθιστικών και λοιπών στοιχείων 
αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, πάγκοι, κάδοι, κρήνες, κ.α.) 
η δημιουργία υδάτινων σημείων με τη διαμόρφωση ρηχών δεξαμενών νερού 
η αισθητική βελτίωση και ενίσχυση της υφιστάμενης βλάστησης του Πάρκου με εκτέλεση κλαδεύσεων, αραιώσεων, καθαρισμού 
και πρόβλεψη νέων συμβατών με τις υφιστάμενες και την περιοχή φυτεύσεις 
ο ανασχεδιασμός του περιβάλλοντα χώρου με χάραξη νέων μονοπατιών μέσω της δημιουργίας νέων διαδρομών περιήγησης με 
τη χρήση φυσικών και υδατοπερατών υλικών που θα διασφαλίσουν την αποτροπή συνθηκών σφράγισης του εδάφους 
η κατασκευή βασικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του χώρου υποδομών υδροδότησης, άρδευσης και ηλεκτροδότησης 
η διατήρηση της υφιστάμενης περίφραξης και δημιουργία δεύτερης εισόδου από την οδό Μεραρχίας με δυνατότητα πρόσβασης 
οχημάτων πάσης φύσεως ενός του πάρκου 
η γενική σήμανση του χώρου με πληροφοριακές πινακίδες και επιγραφές 
Οι ανάγκες του πάρκου για πόσιμο νερό και για νερό καθαριότητας (χώροι WC) θα καλυφθούν μέσω σύνδεσης  με το δίκτυο 
ύδρευσης και το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλεως των Σερρών, όπως προκύπτει από το με αριθ.πρωτ. 
1066/2.2.2022/9.2.2022 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ).  
Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) των επισκεπτών και τα πράσινα απόβλητα που θα προκύπτουν από τη συντήρηση του 
πρασίνου θα συλλέγονται από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.  
Η υλοποίηση των παρεμβάσεων με γνώμονα την αναβάθμιση του Πάρκου Ηρώων υπολογίζεται σε τρεις με πέντε (3-5) μήνες.  
Το θεματικό πάρκο χωροθετείται στο αριθ.4167 αγροτεμάχιο εμβαδού 21.204,55m2 που παραχωρήθηκε στον Δήμο Σερρών με 
την αριθ. πρωτ. 115646/1984 Απόφαση Υπουργείου Γεωργίας με αποκλειστική χρήση αυτού ως Πάρκο Ηρώων. Αναπτύσσεται 
σε εκτός σχεδίου περιοχή, νότια της περιαστικής οδού, πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Σερρών και εκτός του 
πολεοδομικού συγκροτήματος Σερρών. Δεν περιβάλλεται από οικιστικό ιστό και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Νέο Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών (ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/2013) δεν υπάρχει πρόβλεψη επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου στην ευρύτερη περιοχή του πάρκου, ενώ από τις χρήσεις γης της περιοχής χαρακτηρίζεται ως «Περιαστικό Πράσινο». 
Το προτεινόμενο τεμάχιο βρίσκεται εκτός των ορίων περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Νόμου 
3937/2011 και συγκεκριμένα εκτός περιοχών απόλυτης προστασίας της φύσης, προστασίας της φύσης, φυσικών πάρκων και 
ειδικότερα: εθνικών ή περιφερειακών πάρκων, περιοχών προστασίας οικοτόπων και ειδών, ειδικών ζωνών διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) 
και ζωνών ειδικής προστασίας (Ζ.Ε.Π.), ή καταφυγίων άγριας ζωής ή συνδυασμού αυτών και εκτός προστατευόμενων τοπίων 
και στοιχείων τοπίου ή προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών. Επιπλέον, βρίσκεται εκτός εθνικών δρυμών και υγροτόπων 
διεθνούς σημασίας κατά τη σύμβαση Ramsar και εκτός Διατηρητέων μνημείων της φύσης και αισθητικών δασών.  
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Το υπό μελέτη έργο του υφιστάμενου προς αναβάθμιση θεματικού πάρκου ιστορικής μνήμης αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 
της 6ης ομάδας έργων και  δραστηριοτήτων (Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτηριακού τομέα, 
αθλητισμού και αναψυχής) με α/α 18 (πάσης φύσεως θεματικά πάρκα) και αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική 
αδειοδότησή του είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 
Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι : 
η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
η έναρξη της συλλογής γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο 
πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης ορίστηκε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 5.7.2022 έως 
4.8.2022 
σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντίρρηση για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που μας απεστάλη και γνωμοδοτούμε θετικά για την 
υλοποίηση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που περιγράφονται στη 
ΜΠΕ και οι όροι & προϋποθέσεις που τίθενται από την ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία. Επιπροσθέτως της κείμενης 
Νομοθεσίας, προτείνονται οι ακόλουθοι όροι & προϋποθέσεις ή επισημαίνονται τα παρακάτω σημεία που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη στην νέα ΑΕΠΟ: 
1.να ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή διέλευση των πολιτών με τον σχεδιασμό και κατασκευή κατάλληλης πεζοδρόμησης, καθώς 
και τοποθέτησης και χρήσης φωτεινών σηματοδοτών 
2.το έργο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας  
3.απαγορεύεται η εγκατάλειψη, ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων  
4.τα στερεά απόβλητα να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4819/2021 (Α΄129) 
5.τα προϊόντα εκσκαφών να διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο (διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης έργου-διάθεση σε εταιρείες 
ΑΕΚΚ) ώστε να προστατευθεί το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, να διατηρηθεί η μορφολογία του εδάφους, να μη 
δημιουργηθούν προβλήματα στις απορροές των βρόχινων υδάτων και να μην επηρεαστεί η παροχετευτικότητα των 
επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών της ευρύτερης περιοχής  
Γνωμοδοτήσεις άλλων Υπηρεσιών 
Στα πλαίσια της διαδικασίας γνωμοδοτήσεων ζητήθηκαν και αναμένονται οι γνωμοδοτήσεις των εξής υπηρεσιών: Διεύθυνση 
Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκη, Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών Μακεδονίας, Θράκης – Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, ΓΕΕΘΑ -Διεύθυνση Γ2- 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κεντρικής 
Μακεδονίας – Υπουργείο Τουρισμού, Δασαρχείο Σερρών, Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών, οι οποίες θα γνωμοδοτήσουν στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων. 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προϋποθέσεις που παρατίθενται στο 
σημείο 4 του παρόντος  ” 

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ 

της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού 

συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την 

οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την 

ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 

έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-

ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) 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”. 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δημιουργίας Ψηφιακού Ιστορικού 
Πάρκου Ηρώων στην Δ.Κ. Σερρών του Δήμου Σερρών Π.Ε.Σερρών., σύμφωνα με τους όρους- 
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προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με  αρ. πρωτ. 482492(2996)/23-08-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών.  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
    

      Η Γραμματέας 
 

        Ηρώ Κουκίδου 
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