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22η  Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 

 Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 
 

        Συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 11/06/2007 η Γνωμοδοτική 
Επιτροπή του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 υπό την Προεδρία του 
Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη 
Μπαζίγου και ενέκρινε δώδεκα (12) αιτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων 
για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου, 
συνολικού κόστους 7.477.606,00 ευρώ  & δημόσιας δαπάνης 
3.226.422,70 ευρώ, που φθάνει σε ποσοστό το 43% αναλυτικότερα: 

    
    1) Στο Νομό Αργολίδας και συγκεκριμένα στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλίου, εγκρίθηκε ένα 
επενδυτικό σχέδιο το οποίο αφορά μετατροπή διατηρητέου κτιρίου σε 
ξενοδοχείο Α΄ τάξης δυναμικότητας 7 δωματίων – 14 κλινών,  
συνολικού κόστους 248.000,00 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 
111.600,00 ευρώ.  

 
      2) Στο Νομό Κορινθίας και συγκεκριμένα στα Δημοτικά 
Διαμερίσματα Καστανιάς του Δήμου Στυμφαλίας & Μουλκίου του 
Δήμου Σικυωνίων, εγκρίθηκαν δύο επενδυτικά σχέδια τα οποία 
αφορούν το μεν πρώτο την ίδρυση μονάδας επεξεργασίας & 
αδρανοποίησης υποπροϊόντων & παραπροϊόντων σφαγής το δε 
δεύτερο την ίδρυση μονάδας επεξεργασίας & συσκευασίας νωπών 
φρούτων & λαχανικών, συνολικού κόστους 2.380.000,00 ευρώ & 
δημόσιας δαπάνης 877.000,00 ευρώ. 

 
3) Στο Νομό Λακωνίας και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Ξηροκαμπίου του Δήμου Φάριδος εγκρίθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο 
το οποίο αφορά  εκσυγχρονισμό θερμοκηπιακής μονάδας 
υδροπονικής καλλιέργειας ανθέων συνολικού κόστους 199.800,00 



ευρώ & δημόσιας δαπάνης 89.910,00 ευρώ,  & στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα Οιτύλου του Δήμου Οιτύλου  εγκρίθηκε η μετατροπή 
διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχείο Α΄ τάξης δυναμικότητας 16 
δωματίων – 32 κλινών, συνολικού κόστους 1.160.000,00 ευρώ & 
δημόσιας δαπάνης 638.000,00 ευρώ. 
 
4) Στο Νομό Μεσσηνίας  και συγκεκριμένα στα Δημοτικά 
Διαμερίσματα Κουκουνάρας του Δήμου Χιλιοχωρίων, Κυπαρισσίας 
του Δήμου Κυπαρισσίας, Στέρνας του Δήμου Αριστομένους, 
Λυκοτράφου, Πιλαλίστρας & Ανάληψης του Δήμου Μεσσήνης, 
εγκρίθηκαν 6  επενδυτικά σχέδια,  4 εκ των οποίων αφορούν 
εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείων, ένα εκσυγχρονισμό με 
μετεγκατάσταση και ένα εκσυγχρονισμό & επέκταση, συνολικού 
κόστους 2.279.806,00 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 1.025.912,70 ευρώ.  
 
Επίσης, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σκληρού του Δήμου Είρας 
εγκρίθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο αφορά ίδρυση 
ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου 3* δυναμικότητας 16 
δωματίων – 32 κλινών συνολικού κόστους 1.210.000,00 ευρώ & 
δημόσιας δαπάνης 484.000,00 ευρώ. 
 

             Τέλος εγκρίθηκαν : 
  1) η ολοκλήρωση & έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης που 
είχε υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 2601/98 & 
αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας ειδών ζαχαροπλαστικής στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Μπολατίου του Δήμου Βόχας του Νομού 
Κορινθίας & η οριστικοποίηση του κόστους αυτής στο ποσό των 
498.375,00 ευρώ (δημόσια δαπάνη 149.512,50 ευρώ). 

  2) η ολοκλήρωση & έναρξη παραγωγικής λειτουργίας δύο 
επενδύσεων που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού 
νόμου 3299/04 & αναφέρονται η μεν πρώτη σε εκσυγχρονισμό του 
ξενοδοχείου «ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ» 2 * δυναμικότητας 35 δωματίων – 60 
κλινών που βρίσκεται στην πόλη της Σπάρτης του Νομού Λακωνίας 
& η δεύτερη σε μετατροπή διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχείο Α΄ 
τάξης δυναμικότητας 5 δωματίων – 13 κλινών στην παλαιά πόλη του 
Ναυπλίου του Νομού Αργολίδας & η οριστικοποίηση του κόστους 
αυτών συνολικά στο ποσό των 754.860,00 ευρώ (δημόσια δαπάνη 
352.705,00 ευρώ).  

 
 


