
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 54/2016 
      
              
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 10/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή ογδόη (28) Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 
12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 10/2016  πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά  τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα, τα παρακάτω 
επτά (7) µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                         

2. Σαράντη Μαρία    

3. Σιδέρης Νικόλαος 

4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

5.  Φυλαχτός Χρήστος 

6. Πάνος Ιωακείµ 

7. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
Αριθµός θέµατος:1  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 

την ανανέωση-τροποποίηση των περιβαλλοντικών 
όρων του έργου ¨Χώρος Υγειονοµικής Ταφής 
Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση «Καστρί» ∆ήµου 
Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής (3η ∆Ε Χαλκιδικής» 
 

Αριθµός απόφασης:54  
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 
εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Με το υπ’ αριθ. 316683(716)/27.07.2016 η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας-Γ.∆. Εσωτερικής Λειτουργίας, µας καλεί να διατυπώσουµε γραπτές 
απόψεις για το περιεχόµενο του φακέλου που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Ανανέωση-Τροποποίηση των περιβαλλοντικών 
όρων του έργου «Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ)» στη θέση 
«Καστρί» ∆ήµου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής (3η ∆Ε Χαλκιδικής). 

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσµος Φορέων 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.∆.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. 

Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις είναι εν τάχει: 
• Σταδιακή µετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ 
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• Πρόβλεψη ότι ο ΧΥΤΑ θα δέχεται εκτός από τα απορρίµµατα της 3ης ∆.Ε. 
επιπλέον: τα απορρίµµατα του υπόλοιπου ∆ήµου Πολυγύρου, το 27% των 
απορριµµάτων του ∆ήµου Σιθωνίας και τα απορρίµµατα του ∆ήµου 
Αριστοτέλη µέχρι το τέλος του 2017, όπου τοποθετείται η έναρξη 
λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αρναίας. 

• Πρόβλεψη δυνατότητας διάθεσης των επεξεργασµένων στραγγισµάτων µε 
την αύξηση της χωρητικότητας της δεξαµενής συλλογής και την 
προσθήκη σταδίου αντίστροφης όσµωσης (τουλάχιστον 2 σταδίων) ώστε 
να παράγονται νερά κατάλληλα για απόρριψη σε φυσικό αποδέκτη. 

…Με την παρούσα µελέτη προτείνεται η επέκταση/αναβάθµιση της 
υφισταµένης εγκατάστασης επεξεργασίας (υγρών αποβλήτων) ώστε σε αυτή 
να παράγονται νερά καθαρά κατάλληλα ποιοτικά για τη διάθεσή τους σε 
επιφανειακό αποδέκτη. 
….Με την κατασκευή των νέων έργων (επέκταση δεξαµενής συλλογής, έργα 
αναβάθµισης της ΕΕΣ) αναµένεται βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
και επεξεργασµένων στραγγισµάτων σε σχέση µε το υφιστάµενο έργο και 
αύξηση της ασφάλειας από περιβαλλοντικά ατυχήµατα (αποφυγή 
υπερχειλίσεων από τη δεξαµενή συλλογής). Οι επιπτώσεις των νέων έργων 
αναµένονται κυρίως κατά τη διάρκεια της κατασκευής (αύξηση θορύβου, 
σκόνης, αυξηµένη κίνηση οχηµάτων κλπ) οι οποίες όµως είναι προσωρινές 
και τοπικής κλίµακας και αντιµετωπίζονται µε την καλή εργοταξιακή 
πρακτική. 
 Όσον αφορά στη λειτουργία των έργων δεν αναµένονται αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το µόνο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι από 
τη διεργασία της αντίστροφης όσµωσης παράγεται συµπύκνωµα (ή άλµη) ένα 
εσωτερικό υγρό απόβλητο φορτισµένο µε ρυπαντικό φορτίο. Το συµπύκνωµα 
προβλέπεται είτε να ανακυκλοφορεί πίσω στο σώµα του ΧΥΤΑ είτε να  
µεταφέρεται σε άλλη αδειοδοτηµένη εγκατάσταση προς περαιτέρω 
επεξεργασία. Σε καµία περίπτωση δεν θα διατίθεται ανεξέλεγκτα στο 
περιβάλλον.   
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου, έλαβε υπόψη τα ανωτέρω 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 τη σύµφωνη γνώµη της 
σχετικά µε την «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
Ανανέωση-Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Χώρος 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ)»  στη θέση «Καστρί»  ∆ήµου 
Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής (3η ∆Ε Χαλκιδικής)». 
 Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε λευκό η κ.Χριστιανού Αγγελική.- 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 6η  

Σεπτεµβρίου 2016 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

         

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                        ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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