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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την δεκάτη (10η) Νοεµβρίου 2015 και ώρα 14.00
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 13/2015 πρόσκληση του Προέδρου που
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγµατοποιήθηκε από τον Α!
Αντιδήµαρχο κ.Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου κ.Αστερίου
Ζωγράφου.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6)
µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Βορδός Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Πάνος Ιωακείµ

2. Σαράντη Μαρία
3.Σιδέρης Νικόλαος
4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
5. Φυλαχτός Χρήστος
6. Χριστιανού Αγγελική
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.

Αριθµός θέµατος:2ο

«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
τµήµατος Ψακούδια-Νικήτη του οδικού άξονα Νέα
Μουδανιά-Σιθωνία (υποκατηγορία Α1-οµάδα 1η –
Έργα χερσαίων και εναερίων µεταφορών µε α/α/ 03)»

Αριθµός απόφασης:132

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός,
εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω:
Καλούµαστε να γνωµοδοτήσουµε για το θέµα: «Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του τµήµατος Ψακούδια-Νικήτη του οδικού άξονα Νέα
Μουδανιά-Σιθωνία (υποκατηγορία Α1-οµάδα 1η – Έργα χερσαίων και εναερίων
µεταφορών µε α/α/ 03»
Σύµφωνα µε την µελέτη, πρόκειται για οδικό τµήµα 18,5km που προτείνεται
να διανοιχτεί κατά µήκος της βόρειας ακτής του Τορωναίου Κόλπου. Αποτελεί
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βελτίωση και αναβάθµιση της σηµερινής αντίστοιχης επαρχιακής οδού , που
επιτυγχάνεται τόσο µε διαπλατύνσεις υφισταµένων τµηµάτων, όσο και µε νέες
χαράξεις, κυρίως παρακάµψεις οικισµών, οι οποίες αντικαθιστούν αντίστοιχα
τµήµατα του υφιστάµενου δρόµου.
Η αναβάθµιση της σηµερινής αντίστοιχη: επαρχιακής οδού θεωρείται
σκόπιµη, εξαιτίας των αυξηµένων κυκλοφοριακών φόρτων που παρουσιάζει,
ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, και τους οποίους αδυνατεί να εξυπηρετήσει µε
ικανοποιητική ταχύτητα και ασφάλεια εξαιτίας των πτωχών γεωµετρικών της
χαρακτηριστικών. Η οφιοειδής χάραξη του άξονα σε συνδυασµό µε το περιορισµένο
πλάτος οδοστρώµατος, τις µεγάλες κατά µήκος κλίσεις, και την διέλευση της από το
εσωτερικό οικισµών, δηµιουργεί, σήµερα, σηµαντικές δυσχέρειες και κινδύνους
στους χρήστες της οδού.
Για την κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών, που αναµένεται να
εξυπηρετήσει, ο βελτιωµένος οδικός άξονας προβλέπεται να διαθέτει κύρια αρτηρία
µε διαχωρισµένες κατευθύνσεις 4 λωρίδων κυκλοφορίας (2 ανά κατεύθυνση),
πλάτους 3,50m η κάθε µία και ενδιάµεση νησίδα διαχωρισµού της κυκλοφορίας,
πλάτους 2m, διαµορφώνοντας διατοµή συνολικού πλάτους 17m. Εκατέρωθεν της
κύριας αρτηρίας αναπτύσσεται παράπλευρο οδικό δίκτυο. Όλες οι συνδέσεις της
αρτηρίας µε υφιστάµενες οδούς πρόσβασης οικισµών, καθώς και µε το παράπλευρο
οδικό δίκτυο, γίνονται µε ανισόπεδους κόµβους.
Οι σηµαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει το έργο,
ειδικά στα όρια του ∆ήµου µας, αφορούν:
1.Καταστροφή εκτάσεων δασικής βλάστησης, κατά την διάνοιξη των νέων
χαράξεων, ιδιαίτερα στην παράκαµψη Μεταµόρφωσης.
2.Αποκοπή της άµεσης σηµερινής επικοινωνίας της Μονής Αγ.Ιωάννου και
του βόρειου τµήµατος της περιοχής ΠΕΡΠΟ «Π14», µε τον οικισµό Μεταµόρφωσης,
εξαιτίας διακοπής της συνέχειας του υφιστάµενου δρόµου σύνδεσής τους και
αντικατάστασή του µε περιπορεία σηµαντικά µεγαλύτερου µήκους απαγορευτικού
για πεζούς ή ποδηλάτες.
3.Την αισθητική του τοπίου στο ύψος του οικισµού Βατοπεδίου, εξαιτίας
υψηλού µονόπλευρου ορύγµατος, ορατού από τον οικισµό, Επίσης στους χώρους
απόθεσης των πλεονασµάτων εκσκαφής του έργου, εάν δεν επιλεχθούν σωστά.
4.Μείωση της τουριστικής κίνησης στις παρόδιες περιοχές αλλά και τη
Σιθωνία, σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής, στα τµήµατα της
υφιστάµενης Ε.Ο. το καλοκαίρι, κατά την διάρκεια της παραθεριστικής περιόδου.
Οι σηµαντικές θετικές επιπτώσεις που απορρέουν από την εξασφάλιση
ασφαλούς και άνετης µετακίνησης και αφορούν κυρίως σε:
1.Οικονοµικές δραστηριότητες και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
2.Ασφάλεια των χρηστών της Επ.Ο. και των παρόδιων εγκαταστάσεων.
Για την αποκατάσταση της βλάστησης των περιοχών που θίγονται,
προτείνονται τεχνητές φυτεύσεις. Οι φυτοτεχνικές επεµβάσεις αφορούν όλες τις
θέσεις κατά µήκος της ζώνης του άξονα που θα επηρεαστούν από την κατασκευή του
έργου. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να γίνουν φυτεύσεις επιχωµάτων, ορυγµάτων,
φυτεύσεις-διαµορφώσεις των περιοχών κόµβων και φυτεύσεις αποκατάστασης των
χώρων απόθεσης δανειοθαλάµων, εργοταξιακών χώρων κλπ. Θα χρησιµοποιηθούν
κατάλληλα ενδηµικά δενδρώδη και θαµνώδη φυτά µετά τη σύνταξη µελέτης
αποκατάστασης του τοπίου η οποία θα καθορίσει και τις κατάλληλες φυτευτικές
διαµορφώσεις.
Για την διατήρηση της άµεσης επικοινωνίας του Μοναστηρίου Αγ.Ιωάννη και
του Β! τµήµατος της περιοχής ΠΕΡΠΟ «Π4» µε την Μεταµόρφωση, προτείνεται η
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αποκατάσταση της συνέχειας του δρόµου που θίγεται στην Χ.Θ.16+412, µε
κατασκευή ανισόπεδης διάβασης.
Για τον µετριασµό των αντιαισθητικών επιπτώσεων του υψηλού πρανούς
ορύγµατος στην περιοχή του οικισµού Βατοπέδι προτείνεται η απόκρυψή του µε
προσεκτική διαµόρφωση και φύτευσή του καθώς και φυτεύσεις στο εξωτερικό όριο
της αριστερής παράπλευρης οδού καθώς και της ζώνης ανάµεσα στην αρτηρία και
την δεξιά παράπλευρο.
Για την αποτροπή παρεµπόδισης των τουριστικών δραστηριοτήτων στις
περιοχές διέλευσης και την Σιθωνία, κατά την διάρκεια της κατασκευής, προτείνεται
να µην εκτελούνται εργασίες σε τµήµατα της υφιστάµενης Επ.Ο είτε αυτά
αναβαθµίζονται είτε εντάσσονται στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, στο διάστηµα 15
Ιουνίου-15 Σεπτεµβρίου.
Στα παραπάνω θα πρέπει να σηµειωθεί η έλλειψη σήµερα µελέτης
αποκατάστασης του περιβάλλοντος και η εκπόνησή της σε δεύτερο χρόνο. Η µη
ταυτόχρονη εκπόνησή της, νοµίζω ότι είναι αρνητικό στοιχείο.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Βορδού
Χρήστου, έλαβε υπόψη το µε αρ.πρωτ: 438859(939)/8.10.2015 έγγραφο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -Γ.∆. Εσωτερικής Λειτουργίας- ∆/νση
∆ιοίκησης-Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και µετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
Εισηγείται και παρέχει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την θετική της γνώµη για
την µελέτη: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του τµήµατος
Ψακούδια-Νικήτη του οδικού άξονα Νέα Μουδανιά-Σιθωνία (υποκατηγορία Α1οµάδα 1η – Έργα χερσαίων και εναερίων µεταφορών µε α/α/ 03)».
Λευκό ψήφισε η κ.Αγγελική Χριστιανού.-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 10η Νοεµβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
κ.α.α.
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