
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 61/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 6/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα εικοστή ογδόη (28η) Αυγούστου 2012 και ώρα 12.00 
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την  6/2012  πρόσκληση του Προέδρου που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                           

2. Χλιούμης Ανδρεάς             

3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος        

4.Ζούνη Στέλλα

5.Κυριακού Ιφιγένεια

6.Σταμούδης Ελευθέριος

7.Βαγιωνάς Αθανάσιος

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδρίασε την 28/8/2012 (αντί της 29/8.2012) 
λόγω απρογραμμάτιστου ταξιδιού του Δημάρχου την 29/8/2012.

Ο Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  εισηγούμενος  το  1ο έκτακτο 
θέμα,  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Δ.Σ.  ανέφερε  τα  παρακάτω:  «Με  το 
αριθ.2328/21.8.2012  έγγραφο  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Αιγαίου-Αρχηγείο 
Λιμενικού  Σώματος  Ελληνικής  Ακτοφυλακής  Υπολιμεναρχείο  Ν.Μουδανιών, 
ζητείται από το Δήμο μας να γνωμοδοτήσει για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για 
την εγκατάσταση θυννείου στη θέση «ΝΗΣΙ» στα Ψακούδια της Δ.Ε.Ορμύλιας.

Θα πρέπει  λοιπόν να γνωμοδοτήσουμε  την άποψή μας,  προς  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα.

Περιληπτικά σας ενημερώνω ότι στη συγκεκριμένη έκταση και ειδικότερα σε 
ολόκληρη την παραλιακή ζώνη στη θέση «ΝΗΣΙ» Ψακουδίων, ο Δήμος Πολυγύρου 
έχει ιδιόκτητη έκταση 1.000 και πλέον στρεμμάτων, έχει εγκριθεί το Γ.Π.Σ. και ήδη η 
Εταιρεία Α.Τ.Ε. Αξιοποίηση Ακινήτων Α.Ε. ολοκλήρωσε τη σχετική μελέτη για την 
αξιοποίηση  του  ακινήτου  αυτού,  που  περιλαμβάνει  κατασκευή  ΜΑΡΙΝΑΣ, 
Ξενοδοχεία, καταστήματα, κατοικίες κ.λ.π.

Ο  Δήμος  μας  πρόκειται  να  προχωρήσει  σε  Διεθνή  διαγωνισμό  για  την 
αξιοποίηση της έκτασης αυτής.

Πέρα από τα παραπάνω, ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής, έχει χαρακτηρισθεί 
ως Υδροβιότοπος.
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Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, σε καμία περίπτωση ΔΕΝ πρέπει να γίνει 
μια επένδυση (ΘΥΝΝΕIΟ), η οποία πιθανώς θα επηρεάσει δυσμενώς το περιβάλλον 
και  σε κάθε  περίπτωση έρχεται  σε πλήρη αντίθεση με την ανάπτυξη που θέλει  ο 
Δήμος για τη συγκεκριμένη περιοχή (τουριστικές εγκαταστάσεις).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ’  
αριθ.  2328/21.8.2012  έγγραφο  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Αιγαίου-Αρχηγείο 
Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Υπολιμεναρχείου Ν. Μουδανιών και 
μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

1. Δέχεται αυτούσια την εισήγηση του Προέδρου.
2. Γνωμοδοτεί  αρνητικά για την παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για την 

εγκατάσταση  Θυννείου  στη  θέση  «ΝΗΣΙ»  στα  Ψακούδια  της  Δ  .Ε. 
Ορμύλιας, γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή, ο Δήμος πρόκειται να προβεί 
σε αναπτυξιακά έργα που θα βοηθήσουν την περιοχή.

3. Γνωμοδοτεί αρνητικά για την εγκατάσταση θυννείου, γιατί πρόκειται για 
τουριστική περιοχή και περιοχή υδροβιότοπου.

4. Εξουσιοδοτεί  τον  Πρόεδρο  για  τον  προγραμματισμό  κάθε  είδους 
ενεργειών ώστε  να αποτραπεί  μια τέτοια  εγκατάσταση καθώς επίσης  η 
άποψη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  να  μεταφερθεί  στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο, για την λήψη της τελικής απόφασης.-

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η
                       

Ακριβές Αντίγραφο
     Πολύγυρος 28η Αυγούστου 2012

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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