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Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/01-11-2021 
Αριθμ. Απόφασης:    102 / 2021 
       Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  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. 685706(815)/27-10-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου 
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 27-10-2021 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 δώδεκα (12) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 
2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος            2. Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος            

3. Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

4. Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

5. Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

6. Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

7. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

    8.    Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

  9.   Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 
 

 

10.   Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

11.   Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος  

12.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

  13 .  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 
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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 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 
επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον εκσυγχρονισμό και 
λειτουργία του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά Σερρών» στη θέση 
Κατημέρια, της ΔΕ Ορεινής του Δήμου Σερρών ΠΕ Σερρών ΠΚΜ με φορέα του 
έργου τον «Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σερρών» (ανήκει στην 
υποκατηγορία 1 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 6ης ομάδας με Α/Α 7)»  και 
έδωσε το λόγο στον κ. Μαλλιαρά Αθανάσιο, Περιφερειακό Σύμβουλο                               
της Π.E. Σερρών, ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 537582(4458)       
/01-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.E. 
Σερρών, η οποία έχει ως εξής: 
“2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ  

Α/Α  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 

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 Ν.4014/2011,όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

ζ. 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. 536462(661)/27.8.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών 
Οργάνων  ΠΚΜ  Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ 

θ. Το αριθμ. πρωτ. οικ.566362(4774)/9.9.2021 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 τον εκσυγχρονισμό και τη 
λειτουργία του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά Σερρών, το οποίο διαθέτει τις επιμέρους 
εγκαταστάσεις: 

- δύο (2) διαδρόμους (πίστες), συναρθρωμένες, η μία υψηλότερα της άλλης μήκους 780m και 255m 
αντίστοιχα 

- δύο (2) κύριους σταθερούς συρόμενους αναβατήρες μήκους 830m και 250m έκαστος, 
δυναμικότητας 400ατόμων/h 

- έναν (1) κινητό παιδικό συρόμενο αναβατήρα (baby lift) μήκους 239m, δυναμικότητας 519ατόμων/h  

- έναν (1) χώρο στάθμευσης 1.300m2 χωρητικότητας 60 επιβατικών οχημάτων 

- ένα (1) ξύλινο οίκημα στο οποίο στεγάζονται η διοίκηση, το ιατρείο και το κυλικείο 

- δύο (2) υπόστεγα μηχανημάτων χιονοστρωσίας 
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- ένα (1) ξύλινο μηχανοστάσιο του αναβατήρα των 830m και ένα (1) προκατασκευασμένο 
μηχανοστάσιο του αναβατήρα των 250m 

-  έναν (1) προκατασκευασμένο οικίσκο έκδοσης εισιτηρίων 

- δύο (2) ισόγειες ξύλινες αποθήκες υλικών 

- ένα (1) πέτρινο υπόγειο κτήριο, όπου στεγάζονται οι χώροι υγιεινής 

- έναν (1) υποσταθμό της ΔΕΗ 
Το χιονοδρομικό κέντρο δε διαθέτει εγκαταστάσεις φιλοξενίας. 
Για τον εκσυγχρονισμό και λειτουργία του υφιστάμενου χιονοδρομικού κέντρου προτείνονται: 

- η αντικατάσταση του συρόμενου αναβατήρα μήκους 830m με νέο τελευταίας τεχνολογίας αναβατήρα 
μήκους 780m. Για την αντικατάσταση απαιτείται η κατασκευή δύο (2) νέων μικρών κτηρίων, στην 
αφετηρία και σtο τέρμα του αναβατήρα  

- η εγκατάσταση σε τμήμα της υφιστάμενης χιονοδρομικής πίστας, συνθετικής πίστας dry slope μήκους 
253m και πλάτους 16, με ειδικά διαμορφωμένο συνθετικό υλικό που προσομοιώνει πλήρως τις 
συνθήκες του χιονιού ως προς την ολισθηρότητα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το χρόνο 
με ή χωρίς χιόνι 
Οι ανάγκες του χιονοδρομικού κέντρου για νερό καθαριότητας (χώροι WC), συνολικής ποσότητας 

480m3/y, καλύπτονται από υδρομάστευση πηγής, η οποία χωροθετείται 450m δυτικά της χιονοδρομικής 
πίστας. Το νερό πριν τη χρήση του χλωριώνεται σε μικρή εσωτερική δεξαμενή με δοσομετρητή. Για την 
υδρομάστευση της πηγής έχει κατατεθεί αίτημα για άδεια χρήσης νερού.    

Οι ανάγκες για πόσιμο νερό καλύπτονται με εμφιαλωμένο νερό. 
Τα λύματα από τους χώρους καθαριότητας συγκεντρώνονται στον υφιστάμενο στεγανό βόθρο 

χωρητικότητας 24m3 που καλύπτεται με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει θυρίδα για την 
εκκένωσή του. Για τις ανάγκες των επισκεπτών του χιονοδρομικού κέντρου προτείνεται η κατασκευή μιας 
(1) συμπληρωματικής δεξαμενής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, χωρητικότητας 64m3, η οποία θα 
εκκενώνεται κάθε τέσσερις (4) ημέρες (κάθε δύο (2) Σαββατοκύριακα ή δύο (2) φορές το μήνα). Τα λύματα 
και η λάσπη από τις δεξαμενές καθίζησης θα μεταφέρονται με βυτιοφόρα στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) 
Σερρών.   

Αναφορικά με τα στερεά απόβλητα, τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) των επισκεπτών συλλέγονται 
από το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου 
Σερρών, ενώ τα απόβλητα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού του χιονοδρομικού κέντρου θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.  

Το χιονοδρομικό κέντρο λειτουργεί έως 30 ημέρες το χρόνο, κατά τους μήνες Δεκέμβριο έως Απρίλιο, 
και ηλεκτροδοτείται από υποσταθμό της ΔΕΗ τάσεως 250kVA. H διάρκεια ζωής του εκτιμάται να υπερβεί 
τα πενήντα (50) έτη με την προϋπόθεση εκσυγχρονισμού και ανανέωσης του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού του. Μετά το πέρας της λειτουργίας του θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποκατάσταση του χώρου και την απόδοσή του στο τοπίο. 

Στόχοι της λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου είναι η άθληση των πολιτών, η ανάπτυξη του 
χειμερινού τουρισμού και η παροχή εναλλακτικής απασχόλησης στον ορεινό πληθυσμό της περιοχής.  

Το χιονοδρομικό κέντρο αναπτύσσεται μεταξύ υψομέτρων 1589,81m και 1839,00m, σε 
παραχωρημένη δημόσια έκταση εμβαδού 44.969,00m2 επί του δημοσίου δασικού συμπλέγματος Λαϊλιά, 
περιοχή της Δ.Ε.Ορεινής του Δήμου Σερρών ΠΚΜ και εκτός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000, 
αλλά πλησίον της περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR 1260007 «ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ – ΛΑΪΛΙΑΣ – 
ΕΠΙΜΗΚΕΣ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ», ενώ σε μόλις 800m εκτείνεται το 
διατηρητέο μνημείο της φύσης «ΣΦΑΓΝΩΝΑΣ». 

Επιπλέον, απέχει 26km από την πόλη των Σερρών, με την οποία συνδέεται οδικά μέσω της 
Επαρχιακής Οδού Σερρών – Χρυσοπηγής – Λαϊλιά, ενώ ο πλησιέστερος οικισμός της Άνω Ορεινής 
χωροθετείται 5,5Km νοτίως αυτού. 

Στην περιοχή δεν υπάρχουν απαγορεύσεις στις χρήσεις γης από εγκεκριμένα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή 
ΖΟΕ. 

Το υπό μελέτη έργο εκσυγχρονισμού και λειτουργίας του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου 
Λαϊλιά Σερρών αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α1 της 6ης ομάδας έργων και  δραστηριοτήτων 
(Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτηριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής) με 
α/α 7 (Χιονοδρομικά κέντρα και συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις) και αρμόδια υπηρεσία για την 
περιβαλλοντική αδειοδότησή του είναι το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
(ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι : 
η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης ορίστηκε η 30.8.2021 και η λήξη της η 8.10.2021 
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κανένας πολίτης δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας μέσα στην οριζόμενη 
από το νόμο προθεσμία 

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. Το έργο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας  

2. Η διάνοιξη των διαδρόμων πρόσβασης των μηχανημάτων να περιοριστεί στην απολύτως αναγκαία 

3. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων  

4. Τα προϊόντα εκσκαφών να διαχειριστούν 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  

5. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα και ποσότητα των 
επιφανειακών υδάτων της περιοχής ούτε να υπάρξουν μεταβολές στην πορεία ροής των 
επιφανειακών απορροών  

6. Να ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα για την αποκατάσταση της περιοχής μετά την παύση λειτουργίας 
του χιονοδρομικού κέντρου 

7. Σε περίπτωση που ανευρεθεί στο χώρο του έργου ή στον γύρω χώρο τραυματισμένο ή νεκρό 
ζώο/πτηνό από τα προστατευόμενα είδη, να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές 

       5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προυποθέσεις 
που παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας” 
 

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. 
  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
εκσυγχρονισμό και λειτουργία του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά 
Σερρών» στη θέση Κατημέρια, της ΔΕ Ορεινής του Δήμου Σερρών ΠΕ Σερρών ΠΚΜ 
με φορέα του έργου τον «Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σερρών» (ανήκει στην 
υποκατηγορία 1 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 6ης ομάδας με Α/Α 7), σύμφωνα με 
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τους όρους-προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης 
γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ. 537582(4458)/01-10-2021 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών). 
 
Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος. 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    
ως ακολούθως :  

 
 
 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 
 
Η Γραμματέας 

 
Κουκίδου Ηρώ                                                         
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