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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την δεκάτη τετάρτη (14) Ιουνίου 2016 και ώρα 12.00
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 6/2016 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 κ. Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου κ.Αστερίου
Ζωγράφου.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
επτά τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα, τα παρακάτω
έξι (6) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Βορδός Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Φυλαχτός Χρήστος

2. Σαράντη Μαρία
3. Σιδέρης Νικόλαος
4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
5. Πάνος Ιωακείµ
6. Χριστιανού Αγγελική
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Αριθµός θέµατος:1ο

«Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) για την ανανέωση-τροποποίηση της µε
αρ.πρωτ: 645/28.1.2010 ΑΕΠΟ της υφιστάµενης
τουριστικής κατασκήνωσης µε την επωνυµία
«ΣΙΘΩΝ» εκµετάλλευσης της κ.Τορτοπίδου Αγνής,
στην εκτός σχεδίου περιοχής της Τ.Κ.Μεταµόρφωσης»

Αριθµός απόφασης:26
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός,
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω:
Καλούµαστε να γνωµοδοτήσουµε ως προς την Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση-τροποποίηση της µε αρ.πρωτ:
645/28.1.2010 ΑΕΠΟ της υφιστάµενης τουριστικής κατασκήνωσης µε την
επωνυµία «ΣΙΘΩΝ» εκµετάλλευσης της κ.Τορτοπίδου Αγνής, στην εκτός
σχεδίου περιοχής της Τ.Κ.Μεταµόρφωσης.
Η µελέτη αυτή αφορά την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της
οργανωµένης τουριστικής κατασκήνωσης µε την επωνυµία Κάµπινγκ (camping)
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ΣΙΘΩΝ µε δυναµικότητα εξυπηρέτησης 442 ατόµων που κατανέµονται σε 126
θέσεις και 16 οικίσκους. Η επιχείρηση βρίσκεται στην τοποθεσία «Μονόπετρο» της
τοπικής κοινότητας Μεταµόρφωσης, που ανήκει στην ∆ηµοτική Ενότητα Πολυγύρου
του ∆ήµου Πολυγύρου και λειτουργεί ανελλιπώς από το έτος 1983, κατά τη διάρκεια
της τουριστικής σεζόν, που στη Χαλκιδικής ξεκινά αρχές Μαϊου και τελειώνει στα
µέσα Οκτωβρίου.
Η µονάδα βρίσκεται σε µισθωµένο αγροτεµάχιο (αρ.αγρ. 715) συνολικού
εµβαδού 29.426 τ.µ. που µισθώνεται από την Ιερά Μονή Αγίου ∆ιονυσίου του Αγίου
Όρους, από την κ.ΤΟΡΤΟΠΙ∆ΟΥ ΑΓΝΗ, κατατάσσεται στην 6η οµάδα που
περιλαµβάνει τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού
τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής κσι ειδικότερα στις τουριστικές εγκαταστάσεις
στην Υποκατηγορία Α2 µε α/α 5.
Η τεχνική αυτή µελέτη έχει ως στόχο, να καταδείξει τον τρόπο µε το οποίο
επιδρά επιχείρηση λόγω της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, στο
ευρύτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και µε ποιον τρόπο το προστατεύει από
τυχόν δυσµενείς επιδράσεις που είναι δυνατό/πιθανό να επιφέρει η λειτουργία του.
Το κάµπινγκ υδροδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου Πολυγύρου, µε
µέση κατανάλωση νερού 4.800 κυβικά.
Ηλεκτροδοτείται από το δίκτυο της ∆ΕΗ και είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο
του Ο.Τ.Ε.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις µιας τέτοιου είδους δραστηριότητας,
επιγραµµατικά είναι οι εξής:
Τα υγρά απόβλητα (από τις τουαλέτες, τα µπάνια και την κουζίνα), τα στερεά
απόβλητα από τους πελάτες, το προσωπικό και τις δραστηριότητες του κάµπινγκ και
τέλος αέρια απόβλητα από τη σκόνη που προκαλείται λόγω των µετακινήσεων των
ανθρώπων και από διάφορες συσκευές (λέβητες κλπ) και δραστηριότητες (µαγείρεµα)
του κάµπινγκ .
Οι τρόποι µε τους οποίους επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος εν
τάχει είναι:
Για τα υγρά απόβλητα υπάρχει βιολογική επεξεργασία µέσω βιολογικού
καθαρισµού, (από την επεξεργασία ποτίζεται ο ελαιώνας) για τα στερεά απόβλητα
υπάρχουν κάδοι που αδειάζει ο ∆ήµος Πολυγύρου και για τα αέρια επαρκούν τα γύρω
φυτά.
Τα οφέλη από την λειτουργία του είναι πολλά-οικονοµική δραστηριότητα του
κάµπινγκ – οικονοµική δραστηριότητα πελατών – επισκεψιµότητα – θέσεις εργασίας
κλπ
Τέλος δεν πρέπει να αγνοηθεί η συµβολή του κάµπινγκ όπως και συναφών
δραστηριοτήτων, στην διαµόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης του κόσµου, αφού
δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο ο άνθρωπος µπορεί να συµβιώνει µε τη φύση, ζώντας
µέσα σε αυτή.
Το κάµπινγκ ∆ΕΝ επηρεάζει τα κλιµατικά-βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά του
µικροκλίµατος της περιοχής ούτε του κλίµατος γενικά διότι δεν λαµβάνουν χώρα σε
αυτό εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, ούτε εκποµπές θερµών-ψυχρών αερίων
ώστε να επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Το ανωτέρω θέµα συζητήθηκε και από το ∆.Σ. της Τοπικής Κοινότητας
Μεταµόρφωσης, το οποίο µε την υπ’αριθ. 5/2016 απόφασή του, γνωµοδοτεί θετικά.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ.Πάνος Ιωακείµ, ο οποίος ανέφερε: Επειδή η
γνωµάτευσή µας (ως Επιτροπή) θεωρώ ότι δεν είναι «απλά γνωµοδοτική» αλλά
πρέπει να διασφαλίζει την δηµόσια υγεία, προτείνω να ζητήσουµε από τα αρµόδια
υπηρεσιακά όργανα, να προβούν στον έλεγχο των όσων αναφέρονται στις ΜΠΕ και
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να µας κοινοποιήσουν τα αποτελέσµατα, ως προς την τήρηση των αναγραφοµένων
στην ΜΠΕ.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου, αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του κ.Πάνου Ιωακείµ, έλαβε υπόψη της όλα
τα ανωτέρω, την θετική γνωµοδότηση του ∆.Σ. της Τ.Κ. Μεταµόρφωσης και µετά
από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει οµόφωνα
Εισηγείται και παρέχει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την θετική της γνώµη για
την µελέτη: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ανανέωση-τροποποίηση της µε αρ.πρωτ: 645/28.1.2010 ΑΕΠΟ της υφιστάµενης
τουριστικής κατασκήνωσης µε την επωνυµία «ΣΙΘΩΝ» εκµετάλλευσης της
κ.Τορτοπίδου Αγνής, στην εκτός σχεδίου περιοχής της Τ.Κ.Μεταµόρφωσης,
επιφυλασσόµενοι για την τήρησή της καθώς επίσης και υπό την προϋπόθεση να
ζητηθεί από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Όργανο δηλαδή την ∆/νση Περιβάλλοντος
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ο έλεγχος της ακριβούς εφαρµογής της µελέτης
και τα αποτελέσµατα να κοινοποιηθούν στο ∆ήµο Πολυγύρου.Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 14η Ιουνίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
κ.α.α.
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