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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αριθμός Απόφασης : 45
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 16/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ:
“∆ιαβίβαση µελέτης για την τροποποίηση-ανανέωση-κωδικοποίηση της µε αριθµ.
3496/28.04.09 ΑΕΠΟ του υφιστάµενου ξενοδοχείου µε την επωνυµία “ Blue Lagoon
Princess ”, ιδιοκτησίας “ EUROTEL PRINCESS Ξενοδοχειακή Τουριστική Α.Ε.” στη
θέση “Τσαϊρι” στην εκτός σχεδίου περιοχή Καλυβίων ∆.Ε. Πολυγύρου ∆. Πολυγύρου
Π.Ε. Χαλκιδικής”
Στον Πολύγυρο σήμερα, τη δεκάτη τρίτη (13η) Οκτωβρίου 2016, 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 14574/10-10-2016 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 τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατσιακιώρης Νικήτας

1. Ρόκου Άννα

2. Σαμαράς Νικόλαος

2. Ασημινάρης Χρήστος

3. 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 τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης , ανέφερε τα εξής :
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Με το αριθ. πρωτ. 376457 (815)/14-09-2016 έγγραφο της και σύμφωνα με το Ν.
4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄) και την ΚΥΑ οικ 1649/45/2014 (ΦΕΚ45Β΄) η

Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους,
για να λάβουν γνώση, θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική πληροφορία, περί
του µε αρ. πρ..: 5744/26- 07-2016 έγγραφο του Τµήµατος Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού Κ.Μ της Α∆ΜΘ που αφορά την «∆ιαβίβαση µελέτης για την τροποποίησηανανέωση-κωδικοποίηση της

µε

αριθµ.

3496/28.04.09

ΑΕΠΟ

του

υφιστάµενου

ξενοδοχείου µε την επωνυµία “ Blue Lagoon Princess ”, ιδιοκτησίας “EUROTEL
PRINCESS Ξενοδοχειακή Τουριστική Α.Ε.” στη θέση “Τσαϊρι” στην εκτός σχεδίου
περιοχή Καλυβίων ∆.Ε. Πολυγύρου ∆. Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής».
Σύµφωνα µε την 1958/2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 21 τ.Β), όπως
ισχύει, το έργο κατατάσσεται στην Α2

Υποκατηγορία-Οµάδα 6η -Τουριστικές

Εγκαταστάσεις & έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τοµέα αθλητισµού και αναψυχής - µε
Α/Α 02.
Η παρούσα μελέτη περιβάλλοντος δεν τροποποιεί «ούτε το μέγεθος ούτε το είδος
της

δραστηριότητας

χαρακτηριστικά

...

Η τροποποίηση αφορά

του συστήματος

επεξεργασίας

αποκλειστικά

στα

τεχνικά

υγρών αποβλήτων και

στην

εναρμόνιση του τρόπου διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας
με το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα την Κ.Υ.Α 145116/2011
“Καθορισμός

μέτρων,

όρων και

διαδικασιών για

την

επαναχρησιμοποίηση

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 354Β) όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α 191002/2013 (ΦΕΚ 2220Β).
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και ενημερώνει πως έλαβε γνώση του
περιεχομένου της σχετικής μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πολύγυρος 13 Οκτωβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

