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Τρίπολη, Ιανουάριος 2023

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  έχει  διαβιβασθεί  από  το  Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) – Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) – Τμήμα Δ’, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3206/189/11-01-2023 έγγραφό του,
για  δημοσιοποίηση,  διαβούλευση  και  γνωμοδότηση φάκελος Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ)  με  τα  παρακάτω  στοιχεία  και  καλεί  το  κοινό  να  ενημερωθεί  και  το  ενδιαφερόμενο  κοινό  να
εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές
Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.

 Είδος Φακέλου:

Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  για  την  κατασκευή  και  λειτουργία  κύριου  ξενοδοχειακού
καταλύματος κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 449 κλινών καθώς και των συνοδών έργων εξυπηρέτησης του
(όπως κολυμβητικές δεξαμενές, βελτίωση κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης γηπέδου κ.λ.π.),  με μετατροπή
υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην ξενοδοχείου ΛΑΚΩΝΙΣ (μετά την υπαγωγή τους στις διατάξεις
του Ν.  4495/2017),  εντός  γηπέδου συνολικού εμβαδού 28.454,65  τ.μ.  (για  τον υπολογισμό πολεοδομικών
μεγεθών),  στη  θέση  «Λακωνίς  –  Σελινίτσα»,  εκτός  ορίων  οικισμού  Δ.Κ.  Γυθείου,  Δ.Ε.  Γυθείου,  Δήμου
Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, εντός περιοχών δικτύου Natura 2000, της «ΣΠΑΡΤΑ ΓΚΟΥΡΜΕ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ.»
(ΠΕΤ:  2111668717),  που  ανήκει  στην  Υποκατηγορία  Α1 της  6ης Ομάδας με α/α 02,  σύμφωνα με την  Υ.Α.
1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’). 

 Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΣΠΑΡΤΑ ΓΚΟΥΡΜΕ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ.»

 Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:

από  25 - 01- 2023 έως   08 - 03 - 2023

 Ημερομηνίες  έναρξης  και  λήξης  της  προθεσμίας  για  την  κατάθεση  των  απόψεων  του
ενδιαφερόμενου κοινού:

από  25  - 01 - 2023 έως  08 - 03 - 2023

 Αρμόδια  για  το  έργο  ή  τη  δραστηριότητα  περιβαλλοντική  αρχή: Υπουργείο  Περιβάλλοντος  και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) – Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(ΔΙΠΑ) – Τμήμα Δ’.

Πληροφορίες : κα. Ε. Γιορταμάκη (τηλ.  210 6417702)

 Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή  των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών,
την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

 Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας.

 Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ»

 Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www  .  ppel  .  gov  .  gr  
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