
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 83/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 2/2015 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα την  ενδεκάτη (11η) Μαρτίου 2015 και ώρα 12.00 

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 2/2015  πρόσκληση του Προέδρου που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιήθηκε από τον Α! 
Αντιδήμαρχο  κ.  Χρήστο  Βορδό,  λόγω ασθένειας  και  απουσίας  του  Δημάρχου  κ. 
Αστέριου Ζωγράφου.

Στην  εν  λόγω συνεδρίαση  κλήθηκαν  όλα  τα  τακτικά  μέλη  της  Επιτροπής 
Ποιότητας  Ζωής  και  λόγω απουσίας  των  τακτικών  μελών  κ.κ.  Σιδέρη  Νικολάου, 
Φυλαχτού  Χρήστου  και  Κοντογιώργη  Δημητρίου,  παραβρέθηκαν  τα 
αναπληρωματικά μέλη η κ.Στέλλα Ζούνη και Ματέας Γεώργιος.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) μέλη:

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Βορδός Χρήστος                                                 1. Φυλαχτός Χρήστος

2.Σαράντη Μαρία                          

3.Ζούνη Στέλλα

4. Πάνος Ιωακείμ

5. Ματέας Γεώργιος

6. Χριστιανού Αγγελική

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου. 

Αριθμός θέματος:1ο «Γνωστοποίηση-ενημέρωση  για  την  «Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση  Ξενοδοχειακής  μονάδας  5  (*) 
δυναμικότητας  712  κλινών  με  την  επωνυμία 
«ΓΕΡΑΚΙΝΑ BEACH» ιδιοκτησίας OCM ΓΕΡΑΚΙΝΑ 
ΞΕΝ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε.  στην  εκτός  σχεδίου 
περιοχή  Παραλίας  Γερακινής  Δ.Πολυγύρου  ΠΕ 
Χαλκιδικής (υποκατηγορία Α1-ομάδα 6Η Τουριστικές 
εγκαταστάσεις με α/α2)

Αριθμός Απόφασης:83

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής   κ.Χρήστος  Βορδός, 
εισηγούμενος  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  ανέφερε  ότι  στην περιοχή  μας 

ΑΔΑ: 7ΝΥΩΩΞΜ-ΩΜΑ



ανοίγει και λειτουργεί η ξενοδοχειακή μονάδα πρώην GERAKINA BEACH, κλάσης 
5(*). Όπως όλοι γνωρίζουμε, με το που έπαψε να λειτουργεί η παλιά ξενοδοχειακή 
μονάδα, ερήμωσε τους καλοκαιρινούς μήνες μια ολόκληρη τουριστική περιοχή, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται στην οικονομία του τόπου μας.

Εδώ και ένα περίπου χρόνο, η ανακατασκευή του ξενοδοχείου,  έδωσε ζωή 
στη συγκεκριμένη περιοχή και μόνο η παρουσία των συνεργείων, τα οποία δουλεύουν 
πυρετωδώς για την λειτουργία της μονάδας στις αρχές Μαϊου.

Θέλω να πιστεύω ότι η λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, της οποίας και 
μόνο τα 5(*) φανερώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών της, θα είναι πολύ καλύτερη 
από την προηγούμενη. 

Πέρα από τα παραπάνω θέλω να σταθώ στα οικονομικά οφέλη που θα έχει και 
ο  Δήμος μας,  αλλά και  την  δημιουργία  θέσεων  εργασίας  για  τους  κατοίκους  της 
περιοχής.

Γενικότερα  πιστεύω ότι  η  λειτουργία  του θα αναβαθμίσει  την εικόνας  της 
περιοχής.

Καλούμαστε  λοιπόν  σήμερα,  να  διατυπώσουμε  απόψεις  για  την  Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, της ανωτέρω μονάδος.

Πιστεύω ότι η άποψή μας θα πρέπει να είναι θετική γιατί είναι μια μελέτη που 
συντάχθηκε  από  υπεύθυνους  και  αρμόδιους  επιστήμονες,  σύμφωνα  με  τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής και τον καλύτερο το δυνατόν τρόπο λειτουργίας της 
μονάδος, με τις επιφυλάξεις που μπορούμε να έχουμε για την πλήρη εφαρμογή της 
μελέτης,  ως προς το περιβάλλον κ.α.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ:  Δεν  μπορώ  να  έχω  λόγο-πόσο  μάλλον  να 
γνωμοδοτήσω θετικά-σε μια  μελέτη  άγνωστη σε  μένα.  Έχω επιφυλάξεις  για  τους 
όρους δόμησης, τα λύματα, το πόσο θα επηρεαστεί  η παραλία κ.α.

ΒΟΡΔΟΣ ΧΡ. Με τη λογική ότι η μελέτη πέρασε από τα αρμόδια όργανα και 
ο ρόλος ο δικός μας είναι συμβουλευτικός, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε θετικοί, με 
τις  επιφυλάξεις  που ανέφερα  (προϋπόθεση ότι  η  Γερακινή  θα  έχει  σε λίγο  καιρό 
αποχετευτικό σύστημα.)

ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΚ.  Με  την  προϋπόθεση  ότι  η  γνωμοδότησή  μας  είναι  απλά 
διαδικαστική  και  δεχόμενος  τις  επιφυλάξεις  που  αναφέρθηκαν  από  τον  κ.Βορδό, 
νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε θετικοί ως προς την κρίση μας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, και 
έχοντας  υπόψη τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  σε  συνδυασμό  με  τις 
διατάξεις του Ν.2323/95, του Ν.3377/05 και του Π.Δ. 254/2005

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Γνωμοδοτεί  θετικά  για  «Περιβαλλοντική  Αδειοδότηση  Ξενοδοχειακής 

μονάδας  5  (*)  δυναμικότητας  712  κλινών  με  την  επωνυμία  «ΓΕΡΑΚΙΝΑ 

BEACH» ιδιοκτησίας OCM ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΞΕΝ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. στην εκτός 

σχεδίου  περιοχή  Παραλίας  Γερακινής  Δ.Πολυγύρου  ΠΕ  Χαλκιδικής 

(υποκατηγορία  Α1-ομάδα  6Η Τουριστικές  εγκαταστάσεις  με  α/α2)»,  με  τις 

επιφυλάξεις ως προς την σωστή εφαρμογή της ανωτέρω μελέτης.-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

ΑΔΑ: 7ΝΥΩΩΞΜ-ΩΜΑ



Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η                      
Ακριβές Αντίγραφο

     Πολύγυρος 11 Μαρτίου 2015

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ.α.α.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ          

                                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       
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