
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              

             ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

             ΔΗΜΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                     ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθμός Απόφασης :  1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1/ 2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου

ΘΕΜΑ:

“Διατύπωση γραπτών απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. 
της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ   ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ  ΑΜΒΝΕΕ» για την ανόρυξη ερευνητικών 

γεωτρήσεων.”

 Στον Πολύγυρο σήμερα,  την εικοστή (20η) Ιανουαρίου  2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, 

στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου  Πολυγύρου, συνήλθε σε συνεδρίαση 

το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 324/ 

13 – 1 - 2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω τρία (3) μέλη:

             

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             

                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κατσιακιώρης Νικήτας      

2. Σαμαράς  Νικόλαος

3. Βορδός Χρυσοβαλάντης 

1. Ρόκου Άννα    

2. Ασημινάρης Χρήστος

       
                      

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο.

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου,
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εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης , ανέφερε τα εξής :

Με το αριθ. πρωτ. 475573(1062)/27-11-2014 έγγραφο της Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας

καλούμαστε να  διατυπώσουμε γραπτές απόψεις επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  της  “ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ  ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ  ΑΜΒΝΕΕ” για την ανόρυξη 

ερευνητικών γεωτρήσεων για εντοπισμό κοιτασμάτων λευκόλιθου εντός της οριστικής παραχώρησης 

(Ο.Π.) 17Β θέση  “Μπενβενίστε”  στη Γερακινή Χαλκιδικής (αρ. Πρωτ. ΔΠΣ 40590/1311/29-8-14) 

(υποκατηγορία Α1 – ομάδα 5Η εξορυκτικές δραστηριότητες με α/α02) . 

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 ο χώρος μελέτης δεν βρίσκεται εντός των 

ορίων ή πλησίον κάποιας προστατευόμενης  περιοχής  και  στην περιοχή του δεν υφίστανται  όρια 

κηρυγμένου  αρχαιολογικού  χώρου  ή  άλλα  ιστορικά  μνημεία  και  δεν  αναμένονται  αρνητικές 

επιπτώσεις  στο  ανθρωπογενές  περιβάλλον  Οι  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  που  αναμένεται  να 

προκληθούν  από  την  υπό  μελέτη  δραστηριότητα  είναι  ασήμαντες.  Οι  εκπομπές  αιωρούμενων 

σωματιδίων και θορύβου κατά τη λειτουργία του γεωτρύπανου είναι περιορισμένες, βραχυχρόνιες 

και τοπικού χαρακτήρα. Επιπλέον από την υπό μελέτη δραστηριότητα δεν προκύπτει επιβάρυνση 

στα ύδατα καθώς ουσιαστικά πραγματοποιείται ξηρή διάτρηση και δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα. 

Από την εν λόγω δραστηριότητα δεν αναμένεται να επηρεαστεί ο υδροφόρος ορίζοντας. 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

έλαβε υπόψη του  τα  παραπάνω και έπειτα από διαλογική συζήτηση

                                                    

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

να  διατυπωθεί  η  άποψη  “σύμφωνα  με  την  Μ.Π.Ε  της  «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ   ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 

ΑΜΒΝΕΕ» για την ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων για εντοπισμό κοιτασμάτων λευκόλιθου 

εντός της οριστικής παραχώρησης (Ο.Π.) 17Β θέση “Μπενβενίστε” στη Γερακινή Χαλκιδικής, 

οι  επιπτώσεις της δραστηριότητας, τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, είναι 

ασήμαντες  και  βραχυχρόνιες.  Αντίθετα  αναμένεται  ότι  θα  προκύψουν  σημαντικά 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Τα σχετικά προληπτικά ή/και επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται, 

όπου απαιτείται, κρίνονται ικανοποιητικά”.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πολύγυρος 20 Ιανουαρίου 2015

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
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