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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αριθμός Απόφασης : 38
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ:
“Διατύπωση γραπτών απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. για
την Ανανέωση – Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Χώρος
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)» στη θέση «Καστρί», Δήμου
Πολυγύρου”
Στον Πολύγυρο σήμερα, την έκτη (6η) Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
18:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου,
συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου
Πολυγύρου, ύστερα από την 12470/02-09-2016 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 τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατσιακιώρης Νικήτας

1. Ρόκου Άννα

2. Σαμαράς Νικόλαος

2. Βορδός Χρυσοβαλάντης

3. Ασημινάρης Χρήστος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο.
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου
Πολυγύρου, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
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Με το αριθ. πρωτ. 316683 (1014)/27-07-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και έχοντας υπόψη το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄) “Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ... και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείο
Περιβάλλοντος ” καθώς και την ΚΥΑ οικ 1649/45/2014 (ΦΕΚ45Β΄) “Εξειδίκευση των
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων ... καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”, καλούμαστε
να διατυπώσουμε γραπτές απόψεις επί του περιεχομένου του φακέλου που αφορά στο
έργο «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Ανανέωση –
Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου “Χώρος Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)” στη θέση “Καστρί”, Δήμου Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής (3η
ΔΕ Χαλκιδικής)». Φορέας του έργου είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. «Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις σε σχέση με την προς
ανανέωση/τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου είναι:

επιπλέον: τα απορρίμματα του υπόλοιπου Δήμου Πολυγύρου, το 27% των απορριμμάτων
του Δήμου Σιθωνίας και τα απορρίμματα του Δήμου Αριστοτέλη μέχρι το τέλος του 2017
όπου τοποθετείται η έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αρναίας.
σε φυσικό αποδέκτη
έργων επεξεργασίας στραγγισμάτων με την αύξηση
της χωρητικότητας της δεξαμενής συλλογής και την προσθήκη σταδίου αντίστροφης
όσμωσης (τουλάχιστον 2 σταδίων) ώστε να παράγονται νερά κατάλληλα για απόρριψη σε
φυσικό αποδέκτη.
.... Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η επέκταση/αναβάθμιση της υφιστάμενης
εγκατάστασης επεξεργασίας (υγρών αποβλήτων) ώστε σε αυτή να παράγονται νερά καθαρά
κατάλληλα ποιοτικά για τη διάθεσή τους σε επιφανειακό αποδέκτη.
.... Με την κατασκευή των νέων έργων (επέκταση δεξαμενής συλλογής, έργα
αναβάθμισης της ΕΕΣ) αναμένεται βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των
επεξεργασμένων στραγγισμάτων σε σχέση με το υφιστάμενο έργο και αύξηση της
ασφάλειας από περιβαλλοντικά ατυχήματα (αποφυγή υπερχειλίσεων από τη δεξαμενή
συλλογής). Οι επιπτώσεις των νέων έργων αναμένονται κυρίως κατά τη διάρκεια της
κατασκευής (αύξηση θορύβου, σκόνης, αυξημένη κίνηση οχημάτων κλπ) οι οποίες όμως

ΑΔΑ: ΨΛΚΝΩΞΜ-3Α7
είναι προσωρινές και τοπικής κλίμακας και αντιμετωπίζονται με την καλή εργοταξιακή
πρακτική.
Όσον αφορά στη λειτουργία των έργων δεν αναμένονται αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Το μόνο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι από τη διεργασία της αντίστροφης
όσμωσης παράγεται συμπύκνωμα (ή άλμη) ένα εσωτερικό υγρό απόβλητο φορτισμένο με
ρυπαντικό φορτίο. Το συμπύκνωμα προβλέπεται είτε να ανακλυκλοφορεί πίσω στο σώμα
του ΧΥΤΑ είτε να μεταφέρεται σε άλλη αδειοδοτημένη εγκατάσταση προς περαιτέρω
επεξεργασία. Σε καμία περίπτωση δεν θα διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον».
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου αφού άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Να γνωμοδοτήσει θετικά για το έργο «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Ανανέωση – Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων
του έργου “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)” στη θέση “Καστρί”,
Δήμου Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής (3η ΔΕ Χαλκιδικής)».
Το μέλος του Συμβουλίου Ασημινάρης Χρήστος ψήφισε λευκό λόγω μη παρουσίας
στη συζήτηση του θέματος είτε εκπροσώπου της εταιρείας που εκπόνησε την ΜΠΕ είτε
εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πολύγυρος 6 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

