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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 3ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που αφορά στη 
λειτουργία της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 
κατηγορίας 5*, ιδιοκτησίας ERDA TERRA 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακριτικό 
τίτλο «ERDA TERRA ΜΟΝ. Α.Ε.», δυναμικότητας 486 
κλινών, σε γήπεδο εμβαδού 19.504,65 τ.μ. κατά τίτλους 
(με τμήματα συνολικού εμβαδού 213,36 τ.μ. να 
αποτελούν έκταση δασικής μορφής), στην εκτός 
σχεδίου περιοχή, στη θέση «Δάφνη – Βόθωνας», Δ.Κ. 
Αφύτου, Δήμου Κασσάνδρας, της Π.Ε. Χαλκιδικής, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με Περιβαλλοντική 
Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2210846727» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 3η/20-02-2023 
Αριθμ. Απόφασης:  22/ 2023 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση, υβριδικά ,δια ζώσης (στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, Β. Όλγας 198) και  με τηλεδιάσκεψη , της Επιτροπής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 119009(167)/16-02-
2023  έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της 
Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 16-02-2023 σε όλα τα μέλη, 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) τακτικά μέλη: 

                           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 3ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα 
πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που αφορά στη λειτουργία της 
υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, ιδιοκτησίας ERDA TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακριτικό τίτλο «ERDA TERRA ΜΟΝ. Α.Ε.», δυναμικότητας 486 κλινών, 
σε γήπεδο εμβαδού 19.504,65 τ.μ. κατά τίτλους (με τμήματα συνολικού εμβαδού 213,36 τ.μ. να 
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αποτελούν έκταση δασικής μορφής), στην εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Δάφνη – 
Βόθωνας», Δ.Κ. Αφύτου, Δήμου Κασσάνδρας, της Π.Ε. Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2210846727» και έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 
του θέματος  κα. Ζωγράφου  Αικατερίνη, περιφερειακή σύμβουλο Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έθεσε υπόψη 
την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Τοποθετήθηκε θετικά επί του θέματος λέγοντας ότι 
πρόκειται για μια υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Αφύτου και ανήκει στην ERDA 
TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αφορά ξενοδοχείο πέντε αστέρων με 486 κλίνες και 
απασχολεί περίπου 130 άτομα εποχιακά το μήνα. Υφίσταται σε ιδιόκτητο τεμάχιο περίπου 120 
στρεμμάτων. Στα υφιστάμενα κτίρια θα πραγματοποιηθούν εσωτερικές διαρρυθμίσεις, επισκευές, αλλαγή 
όψεων, προσθήκη υπόγειων δεξαμενών, Η/Μ χώρων και πισίνων. Δεν θα υπάρχει επιπλέον δομική 
κάλυψη στο αγροτεμάχιο. Η ξενοδοχειακή μονάδα βρίσκεται σε περιοχή όχι natura αλλά  
προστατευόμενης πανίδας στην  περιοχή της Κασσάνδρας. Βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου 
από τους οικισμούς και 200-300 μέτρα από το πλησίον οδικό δίκτυο. Η ύδρευση της μονάδας γίνεται 
από το δίκτυο της Αφύτου και υπάρχει και ιδιόκτητη γεώτρηση για να καλύψει τις επιπρόσθετες ανάγκες. 
Επίσης δεν αναμένεται να επηρεαστεί το περιβάλλον σε μη αναστρέψιμο βαθμό. Θα ληφθούν όλα τα 
μέτρα για την αέρια ρύπανση. Είναι ξεκάθαρα θετικό το αντίκτυπο μιας τέτοιας επένδυσης για την 
Χαλκιδική διότι όλοι μας τόνισε η κα Ζωγράφου επιζητούμε την αναβάθμιση τέτοιων μονάδων και 
επιπλέον δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας.     

        

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 στα πλαίσια της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που αφορά στη λειτουργία της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 
κατηγορίας 5*, ιδιοκτησίας ERDA TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακριτικό τίτλο 
«ERDA TERRA ΜΟΝ. Α.Ε.», δυναμικότητας 486 κλινών, σε γήπεδο εμβαδού 19.504,65 τ.μ. κατά 
τίτλους (με τμήματα συνολικού εμβαδού 213,36 τ.μ. να αποτελούν έκταση δασικής μορφής), στην εκτός 
σχεδίου περιοχή, στη θέση «Δάφνη – Βόθωνας», Δ.Κ. Αφύτου, Δήμου Κασσάνδρας,της Π.Ε. 
Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2210846727, 
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, 
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αναφορών, αντιρρήσεων ή/και προτάσεων από πολίτες ή/και φορείς, διασφαλίζεται η νομιμότητα του 
έργου.  
 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος και Γκανούλης Φίλιππος. 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
   Η Γραμματέας 

 
    Ηρώ Κουκίδου 

ΑΔΑ: ΨΜΞΤ7ΛΛ-ΗΜΕ


		2023-02-21T11:48:08+0200
	Athens




