
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 11/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ογδόη (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 11/24.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Καραφουλίδης Αναστάσιος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Τσινάς Αργύριος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Ζιούπου Άννα 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Πάνος Ιωακείμ 

7 Φυλαχτός Χρήστος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Σαράντη Μαρία 22 Λαφαζάνης Βασίλειος 

9 Ζαβράκογλου Άγγελος 23 Χριστιανού Αγγελική 

10 Σιδέρης Νικόλαος 24   

11 Κυριάκου  Ιφιγένεια 25   

12 Κοντογιώργης  Δημήτριος 26   

13 Δημητριάδης Χρήστος     

14 Ζούνη Στέλλα    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Ξάκης Ιωάννης 

5   

6   

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Γκαρανάτσιος Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας 

Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Καγιακεϊσίδης Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας 

κ. Εμμανουήλ Σειράς. 
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Αριθμός θέματος :13
ο
  Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

για την Ανανέωση – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 645/28-1-

2010 ΑΕΠΟ της υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης με 

την επωνυμία «ΣΙΘΩΝ», εκμετάλλευσης της κ. Τορτοπίδη 

Αγνής, στην εκτός σχεδίου περιοχή Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. 

Ορμύλιας του Δ. Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής 

Αριθμός Απόφασης : 240  

  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αποχώρησαν τα επτά (7) μέλη της μείζονος μειοψηφίας 

ήτοι: Κανταράς Αναστάσιος, Τσινάς Αργύριος, Λαφαζάνης Βασίλειος, Πάνος Ιωακείμ, 

Ματθαίου Αθανάσιος και Ζιούπου Άννα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 13
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Δημοτική Σύμβουλο κ. Μαρία Σαράντη, η οποία 

ανέφερε τα εξής: «Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Ανανέωση – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 645/28-1-2010 ΑΕΠΟ 

της υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης με την επωνυμία «ΣΙΘΩΝ», εκμετάλλευσης της κ. 

Τορτοπίδη Αγνής, στην εκτός σχεδίου περιοχή Τ.Κ. Μεταμόρφωση. 

Η μελέτη αυτή αφορά την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της οργανωμένης 

τουριστικής κατασκήνωσης με την επωνυμία Κάμπινγκ (camping) ΣΙΘΩΝ με δυναμικότητα 

εξυπηρέτησης 442 ατόμων που κατανέμονται σε 126 θέσεις και 16 οικισμούς. Η επιχείρηση 

βρίσκεται στην τοποθεσία «Μονόπετρο» της τοπικής κοινότητας Μεταμόρφωσης, που 

ανήκεις στη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου και λειτουργεί ανελλιπώς 

από το 1983, κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, που στη Χαλκιδική ξεκινά αρχές 

Μαΐου και τελειώνει μέσα Οκτωβρίου. 

Η μονάδα βρίσκεται σε μισθωμένο αγροτεμάχιο (αρ. αγρ. 715) συνολικού εμβαδού 29,426 

τ.μ. που μισθώνεται από την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του Αγίου Όρους, από την κ. 

ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ ΑΓΝΗ, κατατάσσεται  στην 6
η
 ομάδα που περιλαμβάνει τουριστικές 

εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής και 

ειδικότερα στις τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, 

αθλητισμού και αναψυχής και ειδικότερα στις τουριστικές εγκαταστάσεις στην Υποκατηγορία 

Α2 με α/α 5. 

Η τεχνική αυτή μελέτη έχει ως στόχο, να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο επιδρά η 

επιχείρηση λόγω της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, στο ευρύτερο φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής και με ποιον τρόπο το προστατεύει από τυχόν δυσμενείς επιδράσεις 

που είναι δυνατό/πιθανό να επιφέρει η λειτουργία του. 

Το κάμπινγκ υδροδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου, με μέση 

κατανάλωση νερού 4.800 κυβικά. 

Ηλεκτροδοτείται από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. και είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο του Ο.Τ.Ε. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας τέτοιου είδους δραστηριότητας επιγραμματικά είναι οι 

εξής: 

Τα υγρά απόβλητα (από τις τουαλέτες, τα μπάνια και την κουζίνα), τα στέρεα απόβλητα από 

τους πελάτες, το προσωπικό και τις δραστηριότητες του κάμπινγκ και τέλος αέρια απόβλητα 

από τη σκόνη που προκαλείται λόγω των μετακινήσεων των ανθρώπων και από διάφορες 

συσκευές (λέβητες κ.λ.π.) και δραστηριότητες (μαγείρεμα) του κάμπινγκ. 

Οι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος είναι: 

Για τα υγρά απόβλητα υπάρχει βιολογική επεξεργασία μέσω βιολογικού καθαρισμού (από την 

επεξεργασία ποτίζεται ο ελαιώνας) για τα στερεά απόβλητα υπάρχουν κάδοι που αδειάζει ο 

Δήμος Πολυγύρου και για τα αέρια επαρκούν τα γύρω φυτά. 

Τα οφέλη από την λειτουργία του είναι πολλά – οικονομική δραστηριότητα του κάμπινγκ – 

οικονομική δραστηριότητα πελατών – επισκεψιμότητα – θέσεις εργασίας κ.λ.π. 

ΑΔΑ: ΨΒΒΙΩΞΜ-Ξ2Ι



 

Τέλος δεν πρέπει να αγνοηθεί η συμβολή του κάμπινγκ όπως και συναφών δραστηριοτήτων, 

στην διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης του κόσμου, αφού δείχνει τον τρόπο με τον 

οποίο ο άνθρωπος μπορεί να συμβιώνει με τη φύση, ζώντας μέσα σ’ αυτή. 

Το κάμπινγκ ΔΕΝ επηρεάζει τα κλιματικά – βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του μικροκλίματος 

της περιοχής ούτε του κλίματος γενικά διότι δεν λαμβάνουν χώρα σε αυτό εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου, ούτε εκπομπές θερμών – ψυχρών αερίων ώστε να επιβαρύνουν το 

περιβάλλον. 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε από το Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης, το οποίο 

με την υπ’ αριθ. 5/2016 απόφαση του γνωμοδοτεί θετικά, όπως και η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής γνωμοδοτεί θετικά με την υπ’ αριθ. 26/2016 απόφαση.» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 5/2016 

απόφαση του Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης, την υπ’ αριθ. 26/2016 απόφαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση 

της με αρ. πρωτ. 645/28-1-2010 ΑΕΠΟ της υφιστάμενης τουριστικής 

κατασκήνωσης με την επωνυμία «ΣΙΘΩΝ», εκμετάλλευσης της κ. 

Τορτοπίδη Αγνής, στην εκτός σχεδίου περιοχή Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. 

Ορμύλιας του Δ. Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής» 
 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 240/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 8-7-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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