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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια 
της διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, που αφορά στην ανανέωση-
τροποποίηση ΑΕΠΟ της υφιστάμενης 
ξενοδοχειακής μονάδας ALIA PALACE 
κατηγορίας 5*, με αύξηση δυναμικότητας 
τελικής 317 κλινών και αύξησης της 
επιφάνειας του γηπέδου τελικού εμβαδού 
31.719,04τ.μ., που βρίσκεται στη θέση 
«Ραχώνα» Τ.Κ. Πευκοχωρίου, Δ.Ε. 
Παλλήνης, Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. 
Χαλκιδικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
“ΒΕΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”, με 
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 
2112691221.» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/13-07-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  64 / 2022 

   
    Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν 
της με αρ. πρ. οικ. 494785 (469)/08-07-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου 
της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου 
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 08-07-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

     
Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής 
Οικονομίας παραβρέθηκαν δέκα τρία (13) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:   

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

 5. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      6.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      7. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 8.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

 9.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

     10. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     11. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     12. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     13. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

     14. Γούλα Όλγα-Χριστίνα-Αναπλ. μέλος  

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

ΑΔΑ: 6ΠΨ77ΛΛ-ΔΩΠ



 

 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, εισήγαγε για συζήτηση το 9ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που 
αφορά στην ανανέωση-τροποποίηση ΑΕΠΟ της υφιστάμενης ξενοδοχειακής 
μονάδας ALIA PALACE κατηγορίας 5*, με αύξηση δυναμικότητας τελικής 317 
κλινών και αύξησης της επιφάνειας του γηπέδου τελικού εμβαδού 
31.719,04τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Ραχώνα» Τ.Κ. Πευκοχωρίου, Δ.Ε. 
Παλλήνης, Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
“ΒΕΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 
2112691221» και έδωσε το λόγο στην κα. Ζωγράφου Αικατερίνη Περιφερειακή 
Σύμβουλο Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την μη τεχνική 
περίληψη του έργου. Τοποθετήθηκε θετικά επί της ανανέωσης-τροποποίησης της 
ΑΕΠΟ της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ALIA PALACE. Πιο συγκεκριμένα 
τόνισε ότι πρόκειται για υφιστάμενη  ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων. Η ΜΠΕ αφορά 
ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ λόγω ανακατασκευής ενός μέρους της 
μονάδας και επέκταση της δυναμικότητας των κλινών από 286 σε 317. Το ξενοδοχείο  
βρίσκεται εκτός NATURA , πλεισίον του οικισμού Πευκοχωρίου, σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο 31 στρεμμάτων από τα οποία τα 2,8 στρέμματα είναι δασική περιοχή μέσα 
στην οποία η εταιρεία προχωράει σε καθαρισμό των αποξηραμένων υλικών για την 
πυροπροστοσία. Επίσης η ΜΠΕ περιλαμβάνει δύο κοινόχρηστες πισίνες, 48 μικρές 
και υδρομασάζ που συνοδεύουν τις βίλες. Η ύδρευση γίνεται μέσω του δικτύου 
Κασσάνδρας. Η αποχέτευση μεταφέρεται με αγωγό στον βιολογικό καθαρισμό του 
Πευκοχωρίου. Επίσης στην φάση της ανακατασκευής η διαχείριση όλων θα γίνει 
εντός της μονάδας με πρόβλεψη για την αντιμετώπιση της σκόνης.και η διαχείριση 
των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνει σε αντίστοιχες μονάδες. Τα είδη χλωρίδας είναι 
πανδημικά. Για την πυροπροστασία υπάρχει υφιστάμενη δεξαμενή με ανακυκλωμένο 
νερό και δίκτυο που επεκτείνεται εντός της μονάδας. Τέλος στις πισίνες το νερό 
ανακυκλώνεται και απολυμαίνεται συνεχώς. Τέλος η κα Ζωγράφου επεσήμανε ότι δεν 
υπάρχουν ενστάσεις και αρνητικές γνωμοδοτήσεις ΄για την συγκεκριμένη 
δραστηριότητα και ότι τέτοιες μονάδες στηρίζουν τον τουρισμό της Χαλκιδικής. 

 

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 

ΑΔΑ: 6ΠΨ77ΛΛ-ΔΩΠ



 

 

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 στα πλαίσια της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που αφορά στην ανανέωση-
τροποποίηση ΑΕΠΟ της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ALIA PALACE 
κατηγορίας 5*, με αύξηση δυναμικότητας τελικής 317 κλινών και αύξησης της 
επιφάνειας του γηπέδου τελικού εμβαδού 31.719,04τ.μ., που βρίσκεται στη θέση 
«Ραχώνα» Τ.Κ. Πευκοχωρίου, Δ.Ε. Παλλήνης, Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΒΕΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα 
(ΠΕΤ) 211269122, εφόσον τηρούνται τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που αναφέρονται στην αντίστοιχη ΜΠΕ και εφόσον μετά από τον έλεγχο 
της αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής η οποία συνυπολογίζει το σύνολο των 
γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών καθώς και των απόψεων, αναφορών, 
αντιρρήσεων ή/και προτάσεων από πολίτες ή/και φορείς, διασφαλίζεται η νομιμότητα 
του έργου.  
 
Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος.  

 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    
ως ακολούθως :  
 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 

 
 

         Η Γραμματέας 
         Ηρώ Κουκίδου 

 

ΑΔΑ: 6ΠΨ77ΛΛ-ΔΩΠ
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