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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 7/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  δεκάτη τετάρτη (14) Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 7/2016  πρόσκληση του Προέδρου που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
  
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά  τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα, τα παρακάτω 
έξι  (6) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Βορδός Χρήστος                                           1. Πάνος Ιωακείµ 

2. Σαράντη Μαρία    

3. Ζούνη Στέλλα 

4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

5.  Φυλαχτός Χρήστος 

6. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
Αριθµός θέµατος:1ο  «∆ιαβίβαση µελέτης για την τροποποίηση-ανανέωση- 

κωδικοποίηση της µε αριθ. πρωτ: 6024/4.6.09 ΑΕΠΟ 
του υφιστάµενου ξενοδοχείου µε την επωνυµία 
«Μπιάνκο Ολύµπικο» ιδιοκτησίας «Ολύµπικο 
Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ» στην παραλία 
Βατοπεδίου της εκτός σχεδίου περιοχής ∆.Κ.Ορµύλιας 
∆.Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής» 
 

Αριθµός απόφασης:29  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 

εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 
Καλούµαστε να γνωµοδοτήσουµε ως προς την «Μελέτη για την 

τροποποίηση-ανανέωση- κωδικοποίηση της µε αριθ. πρωτ: 6024/4.6.09 ΑΕΠΟ 
του υφιστάµενου ξενοδοχείου µε την επωνυµία «Μπιάνκο Ολύµπικο» 
ιδιοκτησίας «Ολύµπικο Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ» στην παραλία 
Βατοπεδίου της εκτός σχεδίου περιοχής ∆.Κ.Ορµύλιας ∆.Πολυγύρου ΠΕ 
Χαλκιδικής» 

Η µελέτη αυτή αφορά την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του 
υφιστάµενου ξενοδοχείου, δυναµικότητας 190 κλινών (έγινε αύξηση κατά 10 κλίνες-
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επιπλέον πέντε δωµάτια τα οποία έχουν ήδη δηλωθεί στον ΕΟΤ και έχουν 
τακτοποιηθεί πολεοδοµικά). 

Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της ΑΕΠΟ δεν µεταβλήθηκαν τα υπόλοιπα 
δεδοµένα βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε. 

Με την παρούσα µελέτη προτείνεται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η 
οποία περιλαµβάνει το σύνολο των 190 κλινών του ξενοδοχείου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
εξέτασε τα προτεινόµενα της ανανέωσης της ΑΕΠΟ, την θετική γνωµοδότηση του 
∆.Σ. της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ορµύλιας και µετά από διαλογική συζήτηση  
  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

 
Εισηγείται και παρέχει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την θετική της γνώµη για 

την: «Μελέτη για την τροποποίηση-ανανέωση- κωδικοποίηση της µε αριθ. πρωτ: 
6024/4.6.09 ΑΕΠΟ του υφιστάµενου ξενοδοχείου µε την επωνυµία «Μπιάνκο 
Ολύµπικο» ιδιοκτησίας «Ολύµπικο Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ» στην παραλία 
Βατοπεδίου της εκτός σχεδίου περιοχής ∆.Κ.Ορµύλιας ∆.Πολυγύρου ΠΕ 
Χαλκιδικής», για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω και  µε την 
προϋπόθεση ότι αυτή θα τηρείται στο ακέραιο για την σωστή προστασία του 
περιβάλλοντος.- 
 
 
  

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 14η  

Ιουλίου 2016 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

           

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                        ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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