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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 11/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή (20η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από
την με αριθ. 11/16.7.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η
οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι προσκλήθηκε
και παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών
συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Ζαγγίλας
2
Ζαβράκογλου
3
Σιμώνης
4
Βορδός
5
Ζούνη
6
Βασιλάκης
7
Ματέας
8
Δημητριάδης
9
Κυριάκου
10
Κοντογιώργης
11
Σιδέρης
12
Σαράντη
13
Λακρός
14
Φυλαχτός
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Γκλάβας
2
Ξάκης
3
Ζιούπου
4
Λιόντας

Όνομα
Δημήτριος
Άγγελος
Ιωάννης
Χρήστος
Στέλλα
Αθανάσιος
Γεώργιος
Χρήστος
Ιφιγένεια
Δημήτριος
Νικόλαος
Μαρία
Αλέξανδρος
Χρήστος

Α/Α
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Επίθετο
Δέας
Καραφουλίδης
Κανταράς
Παπούλιος
Λαφαζάνης
Τσινάς
Χριστιανού
Ματθαίου
Πάνος

Όνομα
Παύλος
Αναστάσιος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Βασίλειος
Αργύριος
Αγγελική
Αθανάσιος
Ιωακείμ

Όνομα
Γεώργιος
Ιωάννης
Άννα
Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Σειρά
Εμμανουήλ, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης και η Πρόεδρος της Τ.Κ
Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη.
Αριθμός θέματος: 24ο

Αριθμός Απόφασης :259

Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
της επέκτασης- εκσυγχρονισμού της ομάδας συγκροτημάτων Γ’
(καμινεία και τελική επεξεργασία του λευκόλιθου) της Εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ στο δημόσιο μεταλλείο
Γερακινής Ν.Χαλκιδικής (πρώην Ο.Π. 20 & 22),(υποκατηγορία
Α2-ομάδα 9Η Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις α/α
121)»
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 24ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον έδωσε τον λόγο στην Δημοτική σύμβουλο
κ. Μαρία Σαράντη, η οποία ανέφερε ότι: «Με το αριθ. πρωτ. 277296 (587)/17-06-2015
έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλούμαστε να διατυπώσουμε γραπτές
απόψεις επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της
εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ” για την επέκταση/εκσυγχρονισµό της
οµάδας συγκροτηµάτων Γ' (καµινεία και τελική επεξεργασία του λευκόλιθου) στο
δηµόσιο µεταλλείο Γερακινής Ν. Χαλκιδικής (πρώην Ο.Π. 20 & 22), (υποκατηγορία Α2 –
οµάδα 9Η Βιοµηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις α/α 121).
Έχοντας υπόψη το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων ... και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείο Περιβάλλοντος” καθώς
και την ΚΥΑ οικ 1649/45/2014 (ΦΕΚ45Β΄) “Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων
και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ... καθώς και
κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”, διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με την Μ.Π.Ε οι
προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν σε: υποκατάσταση των χρησιμοποιούμενων καυσίμων
από εναλλακτικά (βιομάζα, κατάλοιπα πετρελαιοειδών), εγκατάσταση συστήματος
αποθείωσης και συστήματος αποκονίωσης / σακκόφιλτρο και μετατροπή καυστήρων σε
χαμηλών εκπομπών NOx.
Επίσης σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., με τη χρήση βιομάζας ως καυσίμου (λαμβάνοντας
υπόψη τα ίδια επίπεδα παραγωγής μαγνησίας) μειώνονται σημαντικά οι συνολικές ετήσιες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της εγκατάστασης, η υλοποίηση της συγκεκριμένης
επένδυσης δεν επιφέρει καμία αισθητική αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιοχής, οι
προτεινόμενες τροποποιήσεις λόγω της φύσης και της θέσης τους δεν αναμένεται να έχουν
επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά, με
ηλεκτρομαγνητικά πεδία ούτε κάποια άλλου είδους αλλοίωση ή καταστροφή και δεν
αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στο υδρογραφικό δίκτυο και να
προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής
μελέτης. Αντίθετα αναμένεται ότι θα προκύψουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη.
Τα σχετικά προληπτικά ή/και επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται, όπου
απαιτείται, κρίνονται ικανοποιητικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με
τις υπ’ αριθ. 25/2015 και 103/2015 αποφάσεις τους αντίστοιχα, γνωμοδοτούν θετικά για την
επέκταση/ εκσυγχρονισµό της οµάδας συγκροτημάτων Γ' (καμινεία και τελική
επεξεργασία του λευκόλιθου) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ»
στο δημόσιο μεταλλείο Γερακινής ».
Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών, δόθηκαν διευκρινήσεις, η παράταξη της
μείζονος μειοψηφίας γνωμοδότησε θετικά με τις εύλογες επιφυλάξεις και η αρχηγός της
ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού ψήφησε ΛΕΥΚΟ διότι δεν υπάρχει κάποιος
που να διαβεβαιώσει για την λειτουργία των καμινείων και να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία
τους, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην ΜΠΕ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το αριθ. πρωτ. 277296 (587)/17-062015 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄), τις υπ’
αριθ. 25/2015 και 103/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β-21.01.2012), το μέρος 4 του
Παραρτήματος IV της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (βλ. παράγραφο 9.7.2.) και μετά από
διαλογική συζήτηση,

2

ΑΔΑ: 6ΩΝΖΩΞΜ-20Ω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γνωμοδοτεί θετικά προς την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την
επέκταση/εκσυγχρονισμό της ομάδας συγκροτημάτων Γ! (καμινεία και τελική
επεξεργασία του λευκόλιθου) της εταιρείας Ελληνικοί Λευκόλιθοι (ΑΜΒΝΕΕ), στο
δημόσιο μεταλλείο Γερακινής Ν.Χαλκιδικής (πρώην Ο.Π. 20 & 22),
(υποκατηγορία Α2-ομάδα 9Η Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις α/α 121)»
με την επιφύλαξη σε ό,τι αφορά την καύση των κατάλοιπων πετρελαιοειδών.
Επί της απόφασης η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική
Χριστιανού ψήφησε ΛΕΥΚΟ για τον λόγο που αναφέρθηκε στην εισήγηση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 259/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 6-8-2015
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ

