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Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. 
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. 195789(164)/17-03-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου 
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 17-03-2022 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 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            

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 εκφώνησε το 12ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης «Αποχαρακτηρισμός της λατομικής περιοχής στην θέση 
“Δύο Πέτρες” του οικισμού Σχιστολίθου, ΔΕ Σιδηροκάστρου, Δήμου Σιντικής, 
ΠΕ Σερρών, εμβαδού 194,949 στρεμμάτων» και έδωσε το λόγο στον κ. Βλάχο Δ., 
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υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 
ΠΚΜ, ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 

α) την αρ. πρωτ. 840073(2434)/07-01-2022 εισήγηση του Τμήματος Βιομηχανίας, 
Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας & Φυσικών Πόρων η οποία έχει ως εξής: 
“ΘΕΜΑ: Αποχαρακτηρισμός της λατομικής περιοχής στην θέση “Δύο Πέτρες” του οικισμού Σχιστολίθου, 
ΔΕ Σιδηροκάστρου, Δήμου Σιντικής, ΠΕ Σερρών, εμβαδού 199,910  στρεμμάτων. 
ΣΧΕΤ. :1. Ο Ν 4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17-01-2018 και Α' 8/23-01-2018) “Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις”- 
ΜΕΡΟΣ Β' “Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες  διατάξεις” 
2. Την υπ΄αρ. οικ. 602161(8148)  (ΦΕΚ 3745 Β΄/10-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και  άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” » 
3. Την υπ΄ αριθμ. 225831(3368) (ΦΕΚ 1838 Β/13-05-2020) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
4. Την με αριθμ. 136/17-12-2021 Απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής 
Οικονομίας της ΠΚΜ που αφορά την “Έγκριση ανάκλησης της 63/2021 απόφασης της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας με ΑΔΑ : Ω09Η7ΛΛ-ΤΩ3 για τον αποχαρακτηρισμό της 
λατομικής περιοχής στην θέση “Δύο Πέτρες” του οικισμού  Σχιστολίθου, ΔΕ Σιδηροκάστρου, Δήμου 
Σιντικής, ΠΕ Σερρών”     
ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

 Με την υπ΄ αριθμ. ΔΒΣ/Φ26.1/377/16-4-1992 (ΦΕΚ 334/Β/22-5-1992) απόφαση του Νομάρχη 

Σερρών (συνημμένο 1) καθορίστηκε στην περιοχή του οικισμού Σχιστολίθου του Δήμου Σιδηροκάστρου 

λατομική περιοχή συνολικής έκτασης 1.014,475 στρ. (τμήμα Α΄ εμβαδού 587,302 στρ. και τμήμα Β΄ 

εμβαδού 427,173 στρ.). Σ΄ αυτήν χωροθετήθηκαν δύο λατομικοί χώροι (τμήματα Α και Β) εκ των οποίων 

ενεργοποιήθηκε μόνο ο λατομικός χώρος Α. Το τμήμα Β της εν λόγω λατομικής περιοχής αρχικά 

περικόπηκε κατά 232,244 στρ. (εναπομείναν χώρος194,949 στρ.) με την υπ΄ αριθμ. 

ΔΒΕ/Φ26.2/1531/30-12-1999 απόφαση του Νομάρχη Σερρών (ΦΕΚ 111/Β/7-2-2000), (συνημμένο 2) 

και τελικά αποχαρακτηρίστηκε με την υπ΄ αριθμ. ΔΒΣ/Φ26.2/883/14-5-2004 απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ 

879/Β/14-6-2004), (συνημμένο 3). 

 Ο λατομικός χώρος Α εκμισθώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΕΜΜ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με την υπ΄ αριθμ. 931/5-7-1995 σύμβαση μίσθωσης. 

Ακολούθως, με την υπ΄ αριθμ. ΔΒΣ/Φ26.2/884/5-8-2004 (ΦΕΚ 1324/Β/30-8-2004) απόφαση του 

Νομάρχη Σερρών (συνημμένο 4) περικόπηκε τμήμα 387,392 στρ. από την αρχικά μισθωμένη έκταση 

των 587,302 στρ. (εναπομείνασα έκταση 199,910 στρ.), έπειτα από την υπ΄ αριθμ. 1423/25-6-2003 

έκθεση του ΙΓΜΕ, σύμφωνα με την οποία τα γεωλογικά αποθέματα δεν στοιχειοθετούσαν τη δημιουργία 

βιώσιμου λατομείου στην περικοπείσα έκταση (συνημμένο 5). Η εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΕΜΜ. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» εκμεταλλεύτηκε το λατομείο αδρανών υλικών έκτασης 194,949 στρ. μέχρι 

τη λύση της σύμβασης μίσθωσης με την υπ΄ αριθμ. 41924/4-9-13 (ΑΔΑ ΒΛ97ΟΡ1Υ-ΚΑΛ) απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (συνημμένο 6). 

 Ακολούθως, η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 

ζήτησε με το οικ. 78610/9-10-2015 έγγραφό της προς την Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ 

Σερρών, (συνημμένο 7) να ενημερωθεί για την καταλληλότητα του εναπομείναντος πετρώματος της 

ανωτέρω λατομικής περιοχής, την εκτίμηση των απολήψιμων αποθεμάτων της (κατόπιν δειγματοληψίας 

και εργαστηριακών αναλύσεων) καθώς και για την τυχόν συνδρομή λόγου αποχαρακτηρισμού της 

λατομικής περιοχής ή δυνατότητας εκ νέου δημοπράτησής της. 

 Η Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών εισήγαγε το θέμα στην Επιτροπή 

Καθορισμού Λατομικών Περιοχών, η οποία με το από 26-7-2016 πρακτικό της (συνημμένο 8) 

αποφάνθηκε ότι απαιτείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης (χαρτογράφηση, αντιπροσωπευτική 

δειγματοληψία και εργαστηριακός έλεγχος των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων του πετρώματος και πιθανά 

ανόρυξη γεωτρήσεων), η οποία θα μπορούσε να ανατεθεί στο ΙΓΜΕ με δαπάνη άλλου φορέα. 

 Ακολούθως η Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών με το υπ΄ αριθμ. Οικ. 

356891(3730)/31-8-2016 έγγραφό της προς το ΙΓΜΕ (συνημμένο 9) ζήτησε την κοστολόγηση της εκ 

μέρους του εκπόνησης της σχετικής μελέτης. Το ΙΓΜΕ απάντησε με το υπ΄ αριθμ. 3820/22-11-2016 
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έγγραφό του (συνημμένο 10) ότι απαιτείται προεξόφληση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου και 

ακολούθως παράδοση της μελέτης, γεγονός το οποίο δεν μπορούσε να στηριχτεί σαν διαδικασία 

πληρωμής από την Π.Κ.Μ., η οποία αξιώνει πρώτα την παράδοση του έργου και ακολούθως εξόφληση 

της δαπάνης. Στην συνέχεια απευθύνθηκε και σε άλλα μελετητικά γραφεία ζητώντας την υποβολή 

προσφοράς για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, τα οποία προϋπολόγισαν το κόστος της σχετικής 

έρευνας από 8.800 € έως 17.700 € περίπου.  

 Να σημειωθεί επίσης ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο ερωτήματος 

της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών, απάντησε με το υπ΄ 

αριθμ.ΔΛΜΑΥ/Β/Φ.6.12.22/186372/4134/23-1-2017 έγγραφό του (συνημμένο 11) ότι οι λατομικές 

περιοχές που ενεργοποιούνται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, όπως εν προκειμένω, δεν 

μεταβάλλουν χαρακτήρα μέχρι τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του αποθεματικού τους και δεν υπόκεινται 

σε χρονικούς περιορισμούς ως προς τη διάρκειας ισχύος του χαρακτηρισμού τους. Επίσης στο ίδιο 

έγγραφο σημειώνεται ότι ο αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών, που έχουν περιέλθει σε αδράνεια 

για σημαντικό χρονικό διάστημα, αντιμετωπίζεται στο υπό σύνταξη λατομικό νομοσχέδιο. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, και λόγω της διαφαινόμενης αδυναμίας εξεύρεσης λύσης επί του 

ανωτέρω θέματος, η Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών αποφάσισε την αναμονή ψήφισης 

του Ν. 4512/2018, ο οποίος τη δεδομένη χρονική στιγμή βρισκόταν σε διαβούλευση, προκειμένου να 

εξεταστεί η δυνατότητα αποχαρακτηρισμού της επίμαχης λατομικής περιοχής λόγω περιέλευσης σε 

μακρά αδράνεια. 

 Πλέον με την ψήφιση του Ν. 4512/2018 προβλέπονται στο άρθρο 48 παρ. 7 τα εξής: 

«Λατομικές περιοχές που έχουν ενεργοποιηθεί στο παρελθόν και έχουν περιέλθει σε αδράνεια πλέον της 

δεκαετίας αποχαρακτηρίζονται ολικά ή μερικά με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, εφόσον κριθεί ότι 

δεν συντρέχει πλέον λόγος διατήρησής τους. Η απόφαση αυτή του Περιφερειάρχη που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας 

Περιφέρειας και αιτιολογημένη γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου». 

 Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης: 

 α) με το υπ΄ αριθμ. οικ. 61502/11-12-2020 έγγραφό της (συνημμένο 12) ζητά τη διερεύνηση 

αναφορικά με την τύχη της υπό κρίση λατομικής περιοχής (διατήρηση σε ισχύ, τροποποίηση, 

αποχαρακτηρισμός), ώστε να κριθεί εάν οι κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός του λατομικού 

χώρου είναι χρήσιμες για το Δημόσιο ή πρέπει αυτές να κατεδαφιστούν και να εξεταστεί η δυνατότητα 

επαναδημοπράτησης της λατομικής περιοχής. 

 β) με το υπ΄ αριθμ. 4489/10-2-2021 έγγραφό της, (συνημμένο 13) γνωστοποίησε στην Δ/νση 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 697648(5084)/28-1-2021 ερωτήματος 

της (συνημμένο 14), ότι το επίμαχο λατομείο παρουσίασε τελευταία δραστηριότητα το έτος 2009 και 

ειδικότερα τα τελευταία λατομικά προϊόντα διακινήθηκαν από τον λατομικό χώρο στις 30/7/2009,  

 διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 98980(740)/03-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών (συνημμένο 15) λόγω αρμοδιότητας στην Υπηρεσία μας ο φάκελος της 

υπόθεσης προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα διατήρησης ή αποχαρακτηρισμού της εν θέματι 

λατομικής περιοχής λόγω περιέλευσης σε αδράνεια πλέον της δεκαετίας, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 

7 του Ν. 4512/2018. 

 Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο την έκδοση απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό της λατομικής περιοχής στην θέση “Δύο 

Πέτρες” του οικισμού Σχιστολίθου, ΔΕ Σιδηροκάστρου, Δήμου Σιντικής, ΠΕ Σερρών έκτασης 199,910 

στρεμμάτων που ορίζεται από τα εξής σημεία με συντεταγμένες εξαρτημένες από το Εθνικό 

Τριγωνομετρικό Δίκτυο 

           ΧΑ1= -5219.1982                      ΨΑ1 = 4260.1338 

                                      ΧΒ1 = -5009.9482                     ΨΒ1 = 4173.5364 
 

                                      ΧΓ =- -5050.0000                      ΨΓ= 4052.0000 
                                      ΧΓ1 = -4850.3187                     ΨΓ1 = 4040.7137 
                                     ΓΓ2 = -4947.0041                      ΨΓ2 = 3565.8024 
                                     ΧΗ1 = -5117.0000                     ΨΗ1 = 3567.000 
                                     ΧΘ= -5320.0000                       ΨΘ = 4000.0000 
                                     Κ.Φ.Χ. Σερρών                          L=41o15~ m=-0o15~ 
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επειδή δεν συντρέχει λόγος διατήρησής της, αφού η συγκεκριμένη λατομική περιοχή έχει περιέλθει σε 
αδράνεια πλέον της δεκαετίας (τα τελευταία λατομικά προϊόντα διακινήθηκαν από τον λατομικό χώρο στις 
30/7/2009) (συνημμένο 13) και επιπλέον υπάρχει επάρκεια αδρανών υλικών στην ΠΕ Σερρών από τις 
υφιστάμενες λατομικές περιοχές σύμφωνα και με το με αριθμ. Πρωτ. 282990(1776)/11-06-2020 έγγραφο 
της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών (συνημμένο 16)  

β)  την με αριθμ. πρωτ. 22/01-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

ΨΒ0Η7ΛΛ-4ΘΓ) η οποία μας διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 15372/27/09-
02-2022. 
 

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”. 

ζ) το διαβιβαστικό του Π.Σ.Κ.Μ. στις 11-03-2022 με θέμα «Παραπομπή θεμάτων 
στην Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ. του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (αρθ. 164 του Ν. 3852/2010)» 
 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τον αποχαρακτηρισμό της λατομικής περιοχής στην θέση “Δύο Πέτρες” του 
οικισμού Σχιστολίθου, ΔΕ Σιδηροκάστρου, Δήμου Σιντικής, ΠΕ Σερρών έκτασης 
199,910 στρεμμάτων που ορίζεται από τα εξής σημεία με συντεταγμένες εξαρτημένες 
από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο: 

ΧΑ1= -5219.1982 ΨΑ1 = 4260.1338 

ΧΒ1 = -5009.9482 ΨΒ1 = 4173.5364 

ΑΔΑ: Ω8ΟΧ7ΛΛ-6ΧΖ



ΧΓ =- -5050.0000 ΨΓ= 4052.0000 

ΧΓ1 = -4850.3187 ΨΓ1 = 4040.7137 

ΓΓ2 = -4947.0041 ΨΓ2 = 3565.8024 

ΧΗ1 = -5117.0000 ΨΗ1 = 3567.000 

ΧΘ= -5320.0000 ΨΘ = 4000.0000 

Κ.Φ.Χ. Σερρών L=41o15~ m=-0o15~ 

επειδή δεν συντρέχει λόγος διατήρησής της, αφού η συγκεκριμένη λατομική περιοχή 
έχει περιέλθει σε αδράνεια πλέον της δεκαετίας (τα τελευταία λατομικά προϊόντα 
διακινήθηκαν από τον λατομικό χώρο στις 30/7/2009) και επιπλέον υπάρχει επάρκεια 
αδρανών υλικών στην ΠΕ Σερρών από τις υφιστάμενες λατομικές περιοχές σύμφωνα 
και με το με αριθμ. Πρωτ. 282990(1776)/11-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών. 
 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.  Ανεστάκης Ιωάννης 
και Γκανούλης Φίλιππος.  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    
ως ακολούθως :  

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα μέλη 

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 

 

Η Γραμματέας 

Κουκίδου Ηρώ 
 

ΑΔΑ: Ω8ΟΧ7ΛΛ-6ΧΖ
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