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               ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

                ΔΗΜΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                     ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμός Απόφασης : 53 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 20/2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 

 
ΘΕΜΑ: 

“Διατύπωση γραπτών απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου που αφορά στο 

έργο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία  υφιστάμενης μονάδας 

έτοιμου σκυροδέματος»” 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα, τη δεκάτη (10η) Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στο 

Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου  Πολυγύρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 21737/07-12-

2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 

του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κατσιακιώρης Νικήτας 

2. Ρόκου Άννα 

3. Σαμαράς  Νικόλαος 

4. Ασημινάρης Χρήστος 

5. Βορδός Χρυσοβαλάντης  

 

 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο. 

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου, 

εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης , ανέφερε τα εξής  :  

ΑΔΑ: Ω6ΕΚΩΞΜ-ΣΤΙ



Με το αριθ. πρωτ. 488048(1014)/10-11-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

και έχοντας υπόψη το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων ... και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείο Περιβάλλοντος” καθώς και την ΚΥΑ οικ 

1649/45/2014 (ΦΕΚ45Β΄) “Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του 

κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ... καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”, καλούμαστε 

να διατυπώσουμε γραπτές απόψεις επί του περιεχομένου του φακέλου που αφορά στο έργο «Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία  υφιστάμενης μονάδας έτοιμου σκυροδέματος» 

(φορέας : “ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ”) στη θέση «Καλύβες» της Δ.Κ. Πολυγύρου, Δ. 

Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής [Α2 9η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, Α/Α 125.]  

Σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. «Οι εργασίες …  δεν αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το φαινόμενο 

της κλιματικής αλλαγής, …, οι επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο εκτιμάται ότι θα είναι αμελητέες, …, δεν 

αναμένονται αλλαγές ή διαταράξεις στη γεωλογία και στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά». Δεν αναμένεται 

καμία αρνητική επίπτωση στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σημαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις 

εντοπίζονται στην χλωρίδα και στην ποιότητα του αέρα. Τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και 

αντιμετώπισης των αρνητικών αυτών επιπτώσεων κρίνονται ικανοποιητικά.  

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να γνωμοδοτήσει θετικά για το έργο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 

λειτουργία  υφιστάμενης μονάδας έτοιμου σκυροδέματος» (φορέας : “ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΚΡΗΣ”) στη θέση «Καλύβες» της Δ.Κ. Πολυγύρου, Δ. Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής . 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πολύγυρος 10 Δεκεμβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

 

ΑΔΑ: Ω6ΕΚΩΞΜ-ΣΤΙ
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