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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την ογδόη (8) Νοεµβρίου 2016 και ώρα 12.00 στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 11/2016 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
επτά (7) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

2. Σαράντη Μαρία
3. Ζούνη Στέλλα
4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
5. Φυλαχτός Χρήστος
6. Πάνος Ιωακείµ
7. Χριστιανού Αγγελική
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Αριθµός θέµατος:3ο

«Ενηµέρωση για την διαβίβαση µελέτης για την
τροποποίηση-ανανέωση-κωδικοποίηση της µε σριθ.
3496/28.4.09 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»

Αριθµός απόφασης:62
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος,
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω:
Με το αριθ, πρωτ: 376457/14.9.2016 έγγραφο και σύµφωνα µε το
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α!) και την ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β!) η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής
τους, για να λάβουν γνώση, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε περιβαλλοντική
πληροφορία, περί του 5744/26.07.2016 έγγραφο του Τµήµατος Περιβαλλοντικού και
Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. της Α∆ΜΘ που αφορά την: «∆ιαβίβαση µελέτης για την
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τροποποίηση-ανανέωση-κωδικοποίηση της µε αριθ. 3496/28.4.2016 ΑΕΠΟ του
υφιστάµενου ξενοδοχείου µε την επωνυµία «Blue Lagoon Princess», ιδιοκτησίας
«EUROTEL PRINCESS Ξενοδοχειακή Τουριστική Α.Ε.» στη θέση «Τσαϊρι» στην
εκτός σχεδίου περιοχής Καλυβίων ∆.Ε.Πολυγύρου, ∆.Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής.
Σύµφωνα µε την 1958/2012 απόφαση του 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 … Η τροποποίηση αφορά αποκλειστικά στα τεχνικά
χαρακτηριστικά του συστήµατος επεξεργασίας 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 ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ 2220Β).
.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, ενηµερώνει ότι έλαβε γνώση του περιεχοµένου της
σχετικής µελέτης.-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 8η Νοεµβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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