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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 1/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή πρώτη (21) Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 
12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 1/2017  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 έξι (6) 
µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                        1. Φυλαχτός Χρήστος 

2. Σαράντη Μαρία 

3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

3. Ζούνη Στέλλα 

4. Χριστιανού Αγγελική 

7. Πάνος Ιωακείµ 

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

(ΜΠΕ) του έργου: «Έργα συλλογής, µεταφοράς, 
επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων οικισµού 
Μεταµόρφωσης του ∆ήµου Πολυγύρου» 
 

Αριθµός απόφασης:1   
 
 

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

Καλούµαστε να συζητήσουµε και να εκφράσουµε την άποψή µας, σε ότι 
αφορά την: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έργα συλλογής, 
µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων οικισµού Μεταµόρφωσης» του 
∆ήµου µας. 

Το έργο θα κατασκευαστεί στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας 
Μεταµόρφωσης και στόχος της είναι η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από την κατασκευή και λειτουργία του έργου και των τρόπων µείωσης ή 
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αντιµετώπισής τους, καθώς και η θέσπιση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, 
προκειµένου να καταστεί δυνατή η δηµοπράτηση και κατασκευή του και να εκλείψει 
πλέον το µεγάλο πρόβληµα της µόλυνσης του περιβάλλοντος από τα ανεπεξέργαστα 
λύµατα. 

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι:  
* η παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυµάτων του οικισµού 

Μεταµόρφωσης, στα ρέµατα της περιοχής και στη θάλασσα 
* η παύση της υποβάθµισης του περιβάλλοντος της περιοχής αυτής 
* η αύξηση του τουρισµού της περιοχής 
* η οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς 

µήνες  και γενικότερα η καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των µονίµων κατοίκων της 
Τοπικής Κοινότητας Μεταµόρφωσης του ∆ήµου µας. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη το υπ’αριθ. 28580(86)26.1.2017 έγγραφο της Π.Κ.Μ. Αυτοτελές Τµήµα 
Συλλογικών Οργάνων, την σχετική µελέτη και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
 
Εισηγείται θετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την «Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του έργου: Έργα συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης 
λυµάτων οικισµού Μεταµόρφωσης», για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται 
παραπάνω.-  

 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 21η Φεβρουαρίου 2017 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

      

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                         ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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