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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  πέµπτη (5η) Αυγούστου 2015 και ώρα 12.00 στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 8/2015  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 .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 (6) µέλη: 
  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Βορδός Χρήστος                                  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  1. «Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την 

πολεοδόµηση έκτασης 120 στρεµµάτων 
περίπου, ιδιοκτησίας του Σωµατείου 
Οικιστικού Οµίλου «Τα ∆ιονυσιάτικα» στην 
περιοχή «Τα ∆ιονυσιάτικα» θέση «Σίδερο» 
Τ.Κ.Μεταµόρφωσης του ∆ήµου Πολυγύρου, 
Π.Ε.Χαλκιδικής (Υποκατηγορία Α1 – οµάδα 
6η Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα 
αστικής ανάπτυξης κτιριακού τοµέα 
αθλητισµού και αναψυχής α/α 26). 

 
Αριθµός απόφασης:106   
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός, 
εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  ανέφερε τα παρακάτω: 
¨Καλούµαστε να τοποθετηθούµε για: «Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για την 
πολεοδόµηση έκτασης 120 στρεµµάτων περίπου, ιδιοκτησίας του Σωµατείου 
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Οικιστικού Οµίλου «Τα ∆ιονυσιάτικα» στην περιοχή «∆ιονυσιάτικα» θέση «Σίδερο»  
Τ.Κ. Μεταµόρφωσης του ∆ήµου Πολυγύρου, Π.Ε.Χαλκιδικής». 

Αφορά την αγορά έκτασης από το ανωτέρω Σωµατείο, για την δηµιουργία 
οικισµού, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο νόµος. Για την ολοκλήρωση των τυπικών 
θεµάτων από την πλευρά του Σωµατείου (δηµοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ κ.λ.π.) 
θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν 
καλούµαστε να «γνωµοδοτήσουµε» θετικά ή αρνητικά για το ανωτέρω θέµα. 

Θα πρέπει να σας αναφέρω ότι το ∆.Σ. της Τ.Κ.Μεταµόρφωσης, δεν 
συµφωνεί µε την δηµιουργία του οικισµού, όπως αναφέρεται την 6/2015 απόφασή 
του. 

Προσωπικά, είµαι κατά της άναρχης δόµησης (βλέπε Καλλικράτεια) και 
θεωρώ ότι  η πολεοδόµηση οικισµού µε ΦΕΚ είναι µια σωστή λύση, για κάποιους 
συνανθρώπους µας, που θέλουν να αποκτήσουν µια δεύτερη κατοικία. Και επειδή 
σ’αυτές τις περιπτώσεις, τα έργα υποδοµής και λειτουργίας είναι ανταποδοτικά, 
νοµίζω ότι  οικονοµικά υπάρχουν λύσεις και είµαι κατ’αρχήν θετικός στην 
δηµιουργία και λειτουργία του ανωτέρω οικισµού. 

Αυτό που θα πρέπει να ζητήσουµε είναι η παρουσία του µελετητή (είναι 
κάτοικος Αθηνών και ήταν δύσκολη η παρουσία στην επιτροπή) στη συζήτηση του 
θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΓΓ. Παρόλο που είναι οµόφωνη η απόφαση του ∆.Σ. της 
Τοπικής Κοινότητας, δεν µε πείθουν τα επιχειρήµατά τους, µε δεδοµένο ότι ο ∆ήµος 
οφείλει να παρέχει τις απαραίτητες υποδοµές. 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ∆ΗΜ: Συµφωνώ κατ’αρχήν µε τα παραπάνω, αλλά θα 
ήθελα και την ενηµέρωση από τον µελετητή, όταν θα έρθει το θέµα για συζήτηση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την απόφαση του ∆.Σ. της Τοπικής 
Κοινότητας Μεταµόρφωσης και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο µ ό φ ω ν α 

 
 Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για την «ΜΠΕ για την 
πολεοδόµηση 120 στρεµµάτων περίπου, ιδιοκτησίας του Σωµατείου Οικιστικού 
Οµίλου «Τα ∆ιονυσιάτικα» στην περιοχή «∆ιονυσιάτικα» θέση «Σίδερο» Τ.Κ. 
Μεταµόρφωσης του ∆ήµου Πολυγύρου Π.Ε.Χαλκιδικής.- 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 13η 

Ιουλίου 2015 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

     κ.α.α. 

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 

    ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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