
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 67/2016 
      
              
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 12/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή  (20) ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 12.00 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 12/2016  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  τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα, τα παρακάτω 
έξι (6) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                       1. Πάνος Ιωακείµ 

2. Σαράντη Μαρία    

3. Ζούνη Στέλλα 

4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

5.  Φυλαχτός Χρήστος 

6. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
Αριθµός θέµατος:1ο  «∆ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) και σχεδίου ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών 
Αποβλήτων (Σ.∆.Α.) της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ» για την επιφανειακή 
εκµετάλλευση κοιτάσµατος λευκολίθου εντός της 
Οριστικής Παραχώρησης (Ο.Π.) 17Β θέση 
«Μπενβενίστε» στην Γερακινή Χαλκιδικής» 

Αριθµός απόφασης:67  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 

εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 
Καλούµαστε να γνωµοδοτήσουµε για το θέµα: «∆ιαβίβαση Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και σχεδίου ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών 
Αποβλήτων (Σ.∆.Α.) της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ» για την 
επιφανειακή εκµετάλλευση κοιτάσµατος λευκολίθου εντός της Οριστικής 
Παραχώρησης (Ο.Π.) 17Β θέση «Μπενβενίστε» στην Γερακινή Χαλκιδικής. 

Το υπό µελέτη έργο αφορά στην επιφανειακή εκµετάλλευση κοιτάσµατος 
λευκολίθου του µεταλλείου που βρίσκεται εντός της Ο.Π. 17Β (περιοχή 
«Μπενβενίστε») στη Γερακινή Χαλκιδικής. 
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Το υπό µελέτη έργο θα πραγµατοποιηθεί στην περιοχή «Μπενβενίστε» που 
βρίσκεται σε ευθεία απόσταση 3,5Km βορειοανατολικά από τον οικισµό της 
Γερακινής, του ∆ήµου Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Από 
την πρωτεύουσα του Νοµού, τον Πολύγυρο, απέχει περί τα 12Km νότια, χωρίς να 
είναι ορατή από αυτή. Η έκταση στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η επέµβαση, είναι 
εντός της Ο.Π. 17Β (έκταση 858 στρέµµατα) όπως αυτή ορίστηκε σε διάταγµα που 
περιλαµβάνεται στο ΦΕΚ 316Α/10.09.1931. 

Η θέση που θα πραγµατοποιηθεί η επέµβαση, συνδέεται µέσω αγροτικού 
οδικού δικτύου µε την επαρχιακή οδό Λιµένος Γερακινής, κοντά στην συµβολή της 
µε την επαρχιακή οδό Πολυγύρου-Νέας Ποτίδαιας. 

Η εταιρεία Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. εκµεταλλεύεται από το 1959 
σε µισθωµένες εκτάσεις µεταλλεία λευκόλιθου στην περιοχή Γερακινής, ∆ήµου 
Πολυγύρου, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (οριστικές παραχωρήσεις 20,21 
και 22). Το κοίτασµα λευκόλιθου εκµεταλλεύεται για την παραγωγή καυστικής και 
διπύρου µαγνησίας µε τη µέθοδο της καµίνευσης, αφού πρώτα διέλθει από διάφορες 
φάσεις εµπλουτισµού, για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής και παγκόσµιας 
αγοράς. 

Η εµφάνιση συγκεκριµένων τεχνικών δυσκολιών (π.χ. αύξηση βάθους 
κοιτάσµατος) οι οποίες δυσχεραίνουν την εξόρυξη του λευκολίθου σε συνδυασµό µε 
την σταδιακή εξάντληση και την υποβάθµιση της ποιότητας των υφιστάµενων 
κοιτασµάτων που βρίσκονται στις Οριστικές Παραχωρήσεις (Ο.Π.) 20,21 και 22 στην 
Γερακινή Χαλκιδικής δηµιούργησαν την ανάγκη για την εκµετάλλευση νέων 
κοιτασµάτων και συγκεκριµένα του κοιτάσµατος στη θέση «Μπενβενίστε» στη 
Γερακινή Χαλκιδικής, που περιλαµβάνεται στην Ο.Π. 17Β όπως αυτή ορίστηκε σε 
διάταγµα που περιλαµβάνεται στο ΦΕΚ 316Α/10.09.1931. 

Ουσιαστικά το νέο κοίτασµα Μπενβενίστε αναµένεται να υποκαταστήσει 
υφιστάµενα κοιτάσµατα των Μεταλλείων Γερακινής και συνεπώς η συνολική 
παραγωγική δυναµικότητα των εξορυσσόµενων ποσοτήτων λευκόλιθου προς 
περαιτέρω επεξεργασία (εµπλουτισµός, καµίνευση κλπ) δεν θα αυξηθεί σε σχέση µε 
την υφιστάµενη κατάσταση και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξουν επιπλέον 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επεξεργασία του λευκόλιθου, 

Τα στείρα υλικά της εξόρυξης προβλέπεται να αποτεθούν σε χώρο θιγµένο 
από τη µεταλλευτική δραστηριότητα και δεν πρόκειται να θιγεί κανένας νέος χώρος 
για αποθήκευση στείρων. 

Οι µεταλλευτικές εργασίες θα πραγµατοποιούνται υπό τον έλεγχο της 
Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από 
τον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) και την 
ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

Σηµειώνεται ότι η δραστηριότητα στο Μεταλλείο Μπενβενίστε, θα αφορά 
µόνο την εξόρυξη του µπαζοµεταλλεύµατος. Τα υπόλοιπα στάδια µέχρι την 
παραγωγή τελικών προϊόντων (προεµπλουτισµός, κυρίως εµπλουτισµός και καµινεία) 
θα πραγµατοποιούνται στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις των παρακείµενων 
Μεταλλείων Γερακινής, οι οποίες διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση σύµφωνα 
µε την Α.Ε.Π.Ο. της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ µε αριθ, 
πρωτ. Οικ. 151914/15.09.2015 όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθ. πρωτ. Οικ. 
30313/16.05.16 και ισχύει. 

Η περιοχή στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η υπό µελέτη εκµετάλλευση 
κοιτάσµατος λευκόλιθου στη θέση «Μπενβενίστε» παραχωρήθηκε µε διάταγµα µε 
τίτλο: «Περί οριστικής παραχωρήσεως µεταλλείου εν Γερακινή του Νοµού 
Χαλκιδικής» το οποίο περιλαµβάνεται στο ΦΕΚ 316Α/10.09.1931. Τα µεταλλευτικά 
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δικαιώµατα για τον εν λόγω χώρο  (Ο.Π. 17Β)περιήλθαν στην κατοχή της 
εκµεταλλεύτριας εταιρείας συµβόλαια που περιλαµβάνονται στο ΦΕΚ 
693Β/24.08.1971). 

Σε απόσταση µικρότερη των 2Km γύρω από την περιοχή µελέτης δεν 
υπάρχουν ποταµοί ή λίµνες. Η περιοχή µελέτης δεν βρίσκεται εντός των ορίων 
κάποιας προστατευόµενης περιοχής (π.χ. Natura 2000 κλπ). 

Επίσης στην περιοχή µελέτης δεν υφίστανται όρια κηρυγµένου αρχαιολογικού 
χώρου ή άλλα ιστορικά µνηµεία. Κανένας αρχαιολογικός χώρος ή άλλο µνηµείο της 
ευρύτερης περιοχής δεν επηρεάζεται από τη λειτουργία του έργου, λόγω των 
αποστάσεων. 

Η προτεινόµενη εκµετάλλευση Μπενβενίστε δεν αναµένεται να προκαλέσει 
σοβαρές, ανεξέλεγκτες ή ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον από τη χρήση των 
φυσικών πόρων, την εκποµπή ρυπαντών, τη δηµιουργία οχλήσεων και τη διάθεση 
των αποβλήτων. 

Κατά συνέπεια η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την υπό µελέτη 
µεταλλευτική δραστηριότητα θα είναι περιορισµένη, ενώ οι εργασίες 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης (επιχωµατώσεις, φυτεύσεις κλπ) που προβλέπονται 
µετά την ολοκλήρωση των µεταλλευτικών εργασιών θα επαναφέρουν, σε µεγάλο 
βαθµό, τους θιγµένους χώρους σε ικανοποιητική κατάσταση. 

Η εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τόσο στο χώρο 
εκµετάλλευσης, όσο και στο χώρο απόθεσης στείρων υλικών που θα χρησιµοποιηθεί , 
θα δενδροφυτευθούν µετά το πέρας των εργασιών σε αυτούς σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα του παρατίθεται στην Μ.Π.Ε.    

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
εξέτασε την ανωτέρω µελέτη  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 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.∆.Α.) της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 
ΑΜΒΝΕΕ» για την επιφανειακή εκµετάλλευση κοιτάσµατος λευκολίθου εντός 
της Οριστικής Παραχώρησης (Ο.Π.) 17Β θέση «Μπενβενίστε» στην Γερακινή 
Χαλκιδικής. 

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

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

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

∆εκεµβρίου 2016 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

           

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                        ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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