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23η  Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 

 Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 
 

Συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 29/06/2007 η Γνωμοδοτική Επιτροπή 
του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 υπό την Προεδρία της Γενικής 
Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κας Αγγέλας Αβούρη και 
ενέκρινε δώδεκα (12) αιτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την υπαγωγή 
τους στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου, συνολικού κόστους 
7.634.860,00 ευρώ  & δημόσιας δαπάνης 3.193.366,00 ευρώ, που 
φθάνει το 41,82 %, αναλυτικότερα:  
1) Στο Νομό Αργολίδας και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Αγ. Δημητρίου  
του Δήμου Ασκληπιείου, εγκρίθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο 
αφορά εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου συνολικού κόστους 398.000,00 
ευρώ & δημόσιας δαπάνης 139.300,00 ευρώ, στο Δ.Δ. Κεφαλαρίου του 
Δήμου Άργους εγκρίθηκε ο εκσυγχρονισμός τυροκομικής μονάδας 
συνολικού κόστους 475.000,00 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 166.250,00 
ευρώ & στο Δ.Δ. Κουτσοποδίου του Δήμου Κουτσοποδίου εγκρίθηκε ο 
εκσυγχρονισμός με μετεγκατάσταση ελαιοτριβείου συνολικής δαπάνης 
170.760,00 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 59.766,00 ευρώ.  
2) Στο Νομό Κορινθίας και συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Ζευγολατιού του 
Δήμου Βόχας εγκρίθηκε ο εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας & 
συσκευασίας φρούτων & λαχανικών συνολικού κόστους 
1.920.000,00 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 576.000,00 ευρώ & στο Δ.Δ. 
Ισθμίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας εγκρίθηκε ο 
εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας 4 * 
δυναμικότητας 82 δωματίων – 153 κλινών συνολικής δαπάνης 
1.100.00,00 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 440.000,00 ευρώ. 

3) Στο Νομό Λακωνίας και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Νέου Οιτύλου του 
Δήμου Οιτύλου εγκρίθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο αφορά  
εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας 2 * 
& τη μετατροπή του σε 4 * & δημιουργία συμπληρωματικών 
εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων 



δυναμικότητας 19 δωματίων – 36 κλινών συνολικής δαπάνης 
1.665.000,00 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 915.750,00 ευρώ. 
Επίσης στο Δ.Δ. Πακίων του Δήμου Μολάων εγκρίθηκε επενδυτικό 
σχέδιο το οποίο αφορά ίδρυση μονάδας πτηνοσφαγείου συνολικού 
κόστους 500.000,00 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 250.000,00 ευρώ & 
στο Δ.Δ. Ανωγείων του Δήμου Φάριδος εγκρίθηκε η ίδρυση μονάδας 
παραγωγής προϊόντων αλουμινίου, σιδήρου & προϊόντων από 
πλαστικό συνολικού κόστους 271.100,00 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 
135.550,00 ευρώ.  
4) Στο Νομό Μεσσηνίας  και συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Καλλιθέας του 
Δήμου Πύλου, Ελαιοχωρίου του Δήμου Καλαμάτας, Θουρίας του 
Δήμου Θουρίας & Κρεμμυδίων του Δήμου Χιλιοχωρίων εγκρίθηκαν 
4 επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείων 
συνολικού κόστους 1.135.000,00 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 
510.750,00 ευρώ. 

             Τέλος εγκρίθηκαν : 
  1) Η ολοκλήρωση επένδυσης που είχε υπαχθεί στις διατάξεις του 
αναπτυξιακού νόμου 2601/98 & αναφέρεται σε ολοκληρωμένης 
μορφής εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας Γ΄ τάξης 
δυναμικότητας 57 δωματίων – 115 κλινών στο Δ.Δ. Τολού του 
Δήμου Ασίνης του Νομού Αργολίδας & η οριστικοποίηση του 
κόστους αυτής στο ποσό των 527.285,66 ευρώ (δημόσια δαπάνη 
131.821,41 ευρώ). 

  2) Η ολοκλήρωση & έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
που είχε υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/04 & 
αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής χαρτοκιβωτίων 
στο Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων του Νομού 
Κορινθίας & η οριστικοποίηση του κόστους αυτής στο ποσό των 
809.236,00 ευρώ (δημόσια δαπάνη 242.770,80 ευρώ).  

 


