
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 17/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου,  ύστερα  από  την  με  αριθ.  17/23.8.2012 
έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ.  Δημητρίου  Ζαγγίλα,  η  οποία  επιδόθηκε  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  παρίσταται  ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Ευαγγελινός Δημήτριος
3 Λιόντας Γεώργιος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία
5 Ζούνη Στέλλα
6 Αβέρης Αθανάσιος
7 Πλιάκος Αστέριος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκολόης Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Δήμητσας Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος
3 Βορδός Χρήστος
4 Δήμητσας Δημήτριος
5 Λακρός Αλέξανδρος
6 Πύρρος Ιωάννης
7 Σταμούδης Ελευθέριος

 
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την τήρηση των 
πρακτικών. 
       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και δεν  
παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 3ο έκτακτο  Διατύπωση απόψεων για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης 
για εγκατάσταση θυννείου  στη θέση “ΝΗΣΙ” Ορμύλιας

Αριθμός Απόφασης : 320

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Ζαγγίλας  Δημήτριος,  εισηγούμενος  το  3ο 

κατεπείγον θέμα,  και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από το σώμα ότι 
ομόφωνα  συμφωνούν  να  συζητηθεί  το  θέμα  ως  έκτακτο,  τόνισε  τα  παρακάτω  :   “Με  το  υπ'  
αριθ.2328/21-8-2012  έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου -Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος 
Ελληνικής  Ακτοφυλακής-  Υπολιμεναρχείο Ν.  Μουδανιών,  ζητείται  από το  Δημοτικό Συμβούλιο να 
γνωμοδοτήσει για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για την εγκατάσταση θυννείου στη θέση “ΝΗΣΙ” 
στα Ψακούδια της Δ.Ε. Ορμύλιας.

Όπως καλά γνωρίζετε στην συγκεκριμένη έκταση και ειδικότερα σε ολόκληρη την παραλιακή 
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ζώνη  στη  θέση  “ΝΗΣΙ”  Ψακουδίων,  ο  Δήμος  Πολυγύρου  έχει  ιδιόκτητη  έκταση  1.000  και  πλέον 
στρεμμάτων,  έχει  εγκριθεί  το  Γ.Π.Σ.  και  ήδη  από  την  Εταιρεία  Α.Τ.Ε.  Αξιοποίηση  ακινήτων 
Α.Ε.ολοκληρώθηκε  η  σχετική  μελέτη  για  την  αξιοποίηση  του  ακινήτου  αυτού,  που  περιλαμβάνει 
κατασκευή ΜΑΡΙΝΑΣ, Ξενοδοχεία, καταστήματα, κατοικίες κ.λ.π.

Πρόκειται  δε  ο  δήμος  μας  να  προχωρήσει  σε  Διεθνή  Διαγωνισμό  για  την  αξιοποίηση  της 
έκτασης αυτής. Πέρα από τα παραπάνω, έα μεγάλο τμήμα της περιοχής “ΝΗΣΙ” έχει χαρακτηριστεί ως 
υδροβιότοπος. 

Εν όψει λοιπόν όλων των παραπάνω, είναι οφθαλμοφανές ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 
να γίνει μια τέτοια επένδυση που θα επηρεάσει δυσμενώς το περιβάλλον, ακόμη και μακροσκοπικά, και 
σε  κάθε  περίπτωση  έρχεται  σε  πλήρη  αντίθεση  με  την  ανάπτυξη  που  θέλει  ο  Δήμος  για  την  
συγκεκριμένη περιοχή”.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ’ αριθ. 2328/21-8-2012  έγγραφο 

του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Αιγαίου  -Αρχηγείο  Λιμενικού  Σώματος  Ελληνικής  Ακτοφυλακής- 
Υπολιμεναρχείο Ν. Μουδανιών, την υπ' αριθ. 61/2012 απόφαση- εισήγηση  της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Πολυγύρου που εισηγείται την απόρριψη της αίτησης για την δημιουργία θυννείου στην 
θέση “ΝΗΣΙ” Ψακουδίων και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δέχεται λέξη προς λέξη την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. Πολυγύρου

2. Γνωμοδοτεί αρνητικά για την παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης ως προς την 

εγκατάσταση θυννείου στη θέση “ΝΗΣΙ” στα Ψακούδια της Δ.Ε. Ορμύλιας, 

γιατί πρόκειται στην θαλάσσια και χερσαία ζώνη σε ιδιόκτητη έκταση του 

Δήμου Πολυγύρου να γίνουν μεγάλα τουριστικά και αναπτυξιακά έργα που 

θα  βοηθήσουν  την  περιοχή,  ενώ παράλληλα γνωμοδοτεί  αρνητικά,  γιατί 

πρόκειται  για  τουριστική  περιοχή  και  περιοχή  υδροβιότοπου,  με 

αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος επηρεσμού του περιβάλλοντος.

3. Εξουσιοδοτεί  τον  κ.  Δήμαρχο  για  τον  προγραμματισμό  κάθε  είδους 

ενεργειών ώστε να αποτραπέι μια τέτοια εγκατάσταση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 320/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 31-8-2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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