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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή  (20η) Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 12/2015  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 µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) 
µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                

2. Σαράντη Μαρία                                              

3.Ζούνη Στέλλα 

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:1ο   «∆ιαβίβαση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχειακής 
µονάδας 3 αστέρων, µε διακριτικό τίτλο «ΣΟΝΙΑ» 
δυναµικότητας 274 κλινών στη θέση «Φυδάνι Λάκκος» 
παραλίας Γερακινής της ∆.Κ.Πολυγύρου, ∆ήµου 
Πολυγύρου Π.Ε.Χαλκιδικής και ανήκει στην 
υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 6ης 
Οµάδας Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης κτιριακού τοµέα αθλητισµού και αναψυχής 
µε Α/Α 02» 
 

Αριθµός απόφασης:127   
 
 

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

ΑΔΑ: 76ΡΕΩΞΜ-ΣΥ0



Καλούµαστε να γνωµοδοτήσουµε για το θέµα: «∆ιαβίβαση µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
ξενοδοχειακής µονάδας 3 αστέρων, µε διακριτικό τίτλο «ΣΟΝΙΑ» 
δυναµικότητας 274 κλινών στη θέση «Φυδάνι Λάκκος» παραλίας Γερακινής της 
∆.Κ.Πολυγύρου, ∆ήµου Πολυγύρου Π.Ε.Χαλκιδικής και ανήκει στην 
υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 6ης Οµάδας Τουριστικές 
εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τοµέα αθλητισµού και 
αναψυχής µε Α/Α 02». 

Η συγκεκριµένη Μ.Π.Ε. είναι τροποποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της 6239/16.07.2007 Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και υποβάλλεται  για ξενοδοχειακή 
µονάδα (κλασσικού τύπου) που λειτουργεί στην παραλία Γερακινής του ∆ήµου µας 
από το έτος 1995, ουσιαστικά, για την αύξηση της δυναµικότητας από 238 σε 274 
κλίνες και για την επέκταση της επιφάνειας του γηπέδου της κατά 875,04 τ.µ. 

Σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε. οι τυχόν επιπτώσεις από την λειτουργία της µονάδας 
είναι θετικές, διότι δεν υποβαθµίζει το περιβάλλον και συµβάλλει στην οικονοµική 
και κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

Το ανωτέρω θέµα, συζητήθηκε και από το ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Πολυγύρου, το οποίο µε την αριθ. 43/15.10.2015 απόφασή του, γνωµοδοτεί θετικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω, την θετική γνωµοδότηση του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Πολυγύρου 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: «∆ιαβίβαση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχειακής µονάδας 3 αστέρων, µε διακριτικό 
τίτλο «ΣΟΝΙΑ» δυναµικότητας 274 κλινών στη θέση «Φυδάνι Λάκκος» 
παραλίας Γερακινής της ∆.Κ.Πολυγύρου, ∆ήµου Πολυγύρου Π.Ε.Χαλκιδικής 
και ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 6ης Οµάδας 
Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τοµέα 
αθλητισµού και αναψυχής µε Α/Α 02». 

Στην ανωτέρω απόφαση, ψήφισε ΛΕΥΚΟ η κ. Χριστιανού Αγγελική.- 
  
 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 20η  Οκτωβρίου 2015 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                        ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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