
                  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

               ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

                ΔΗΜΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                        ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμός Απόφασης :  52 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 19/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 

 

ΘΕΜΑ: 

“Διατύπωση γραπτών απόψεων για το έργο “Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της 

«Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΜΒΝΕΕ» για την επιφανειακή εκμετάλλευση κοιτάσματος 

λευκόλιθου εντός της Οριστικής Παραχώρησης (Ο.Π.) 17Β (περιοχή “Μπενβενίστε”) στη 

Γερακινή Χαλκιδικής (Υποκατηγορία Α1 – 5η Ομάδα - Εξορυκτικές και συναφείς 

δραστηριότητες – Α/Α 02) ” 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα, την εικοστή (20η) Δεκεμβρίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00,   

στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου  Πολυγύρου, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα 

από την 18541/ 16-12-2016 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 τέσσερα (4) μέλη: 

              

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

              

                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κατσιακιώρης Νικήτας       

2. Ρόκου Άννα 

3. Ασημινάρης Χρήστος 

4. Βορδός Χρυσοβαλάντης                               

1. Σαμαράς  Νικόλαος    

 

        

 

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

ΑΔΑ: ΩΔ5ΘΩΞΜ-925



 

 Η συζήτηση του πρώτου (1
ου

) θέματος της ημερήσιας διάταξης έγινε σε κοινή συνεδρίαση 

με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, εισηγούμενος το   

θέμα, ανέφερε τα παρακάτω: 

Καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για το θέμα: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.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. 

Το υπό μελέτη έργο θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή «Μπενβενίστε» που βρίσκεται σε 

ευθεία απόσταση 3,5Km βορειοανατολικά από τον οικισμό της Γερακινής, του Δήμου 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, Δήμου 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 316
Α
/10.09.1931. 
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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 Διεύθυνσης 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 316
Α
/10.09.1931. Τα μεταλλευτικά 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. 
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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 

 Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου  αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έλαβε υπόψη του  τα  παραπάνω και έπειτα από 

διαλογική συζήτηση 

                                                     

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

να εισηγηθεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την  Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της 

«Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΜΒΝΕΕ» για την επιφανειακή εκμετάλλευση κοιτάσματος 

λευκόλιθου εντός της Οριστικής Παραχώρησης (Ο.Π.) 17Β (περιοχή “Μπενβενίστε”) στη 

Γερακινή Χαλκιδικής. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πολύγυρος 20 Δεκεμβρίου 2016 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
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