
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 44/2017 
      
 
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 7/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή εβδόµη (27) Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 7/2017  
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 µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα  
(4) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                        1. ∆ηµητριάδης Χρήστος 

2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος         2. Γκλάβας Γεώργιος 

3. Ματέας Γεώργιος          3. Πάνος Ιωακείµ 

4. Χριστιανού Αγγελική 

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

του υφιστάµενου ξενοδοχείου µε την επωνυµία 
«ΣΟΝΙΑ» της «ΣΟΝΙΑ τουριστικές-οικοδοµικές 
επιχειρήσεις Κ.Κουγιώνης & Υιοί Α.Ε.» 
δυναµικότητας 274 κλινών, στη θέση «Φιδάνι Λάκκος» 
στην εκτός σχεδίου περιοχή Παραλίας Γερακινής ∆.Ε. 
Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής(υποκατηγορία Α2, οµάδα 
6η –Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης κτιριακού τοµέα αθλητισµού και αναψυχής 
µε Α/Α 02)» 
 

Αριθµός απόφασης:44  
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 
εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 
Καλούµαστε να συζητήσουµε και να εκφράσουµε την άποψή µας, σε ότι αφορά την 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτη για την τροποποίηση 
της ΜΠΕ του υφιστάµενου ξενοδοχείου µε την επωνυµία «ΣΟΝΙΑ» της «ΣΟΝΙΑ 
τουριστικές-οικοδοµικές επιχειρήσεις Κ.Κουγιώνης & Υιοί Α.Ε.» 
δυναµικότητας 274 κλινών, στη θέση «Φιδάνι Λάκκος» στην εκτός σχεδίου 
περιοχή Παραλίας Γερακινής ∆.Ε. Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής(υποκατηγορία 
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Α2, οµάδα 6η –Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης 
κτιριακού τοµέα αθλητισµού και αναψυχής µε Α/Α 02)». 
Η συγκεκριµένη µελέτη συντάχθηκε µε σκοπό την επικαιροποίηση της µελέτης 
επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων της ξενοδοχειακής µονάδας 4*, 
δυναµικότητας 274 κλινών, ιδιοκτησίας της «Τουριστικές-Εµπορικές-Οικοδοµικές 
επιχειρήσεις Κ.Κουγιώνης & Υιοί Α.Ε.» µε τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΝΙΑ» 

 Σύµφωνα µε την ΜΠΕ «Σαφής επιδίωξη της ιδιοκτήτριας εταιρείας είναι η 
εξασφάλιση κατάλληλων υποδοµών επεξεργασίας των λυµάτων της µονάδας, µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε µετά την επεξεργασία τους να διατίθενται υπεδάφια, πληρώντας 
τους αντίστοιχους όρους της Κ.Υ.Α. 145446/02.02.2011 περί «καθορισµού µέτρων, 
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις… Το ξενοδοχείο «ΣΟΝΙΑ» για να πληροί τις 
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας 4****, µε βάση τα 
υποχρεωτικά και προαιρετικά βαθµολογούµενα κριτήρια της υπ αριθ 216/8.1.2015 
(ΦΕΚ 10Β/9.1.2015) υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Τουρισµού, προχώρησε 
σε µικρές παρεµβάσεις σε κύριους και βοηθητικούς χώρους, µε τις οποίες 
διαµορφώθηκε η νέα δυναµικότητα σε 141 δωµάτια και 274 κλίνες και άλλαξαν τα 
συνολικά στοιχεία δόµησης και κάλυψης της ξενοδοχειακής µονάδας…. Για την 
λειτουργική αναβάθµιση του ξενοδοχείου η εταιρία προχώρησε σε αναβάθµιση της 
µονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων , µε εγκατάσταση νέου µηχανολογικού 
εξοπλισµού και µε αναδιάταξη των δεξαµενών εφαρµόζοντας τη µέθοδο της 
βιολογικής επεξεργασίας ενεργού ιλύος µε παρατεταµένο αερισµό (extended 
aeration», µε ταυτόχρονη βιολογική αποµάκρυνση οργανικών και αζώτου. Για το 
µέγεθος της εγκατάστασης, η µέθοδος του παρατεταµένου αερισµού είναι ασφαλής 
και αξιόπιστη λύση, από την άποψη λειτουργίας και αποτελέσµατος….Από την 
λειτουργία της µονάδος Βιολογικού Καθαρισµού και τελικής διάθεσης λυµάτων 
δεν δηµιουργούνται ανθυγιεινές καταστάσεις και οχλήσεις»…. 

Τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσαν την εισήγηση του 
Προέδρου, έλαβαν υπόψη όλα τα παραπάνω 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 την θετική της άποψη για την «Μελέτη για την 
τροποποίηση της ΜΠΕ του υφιστάµενου ξενοδοχείου µε την επωνυµία «ΣΟΝΙΑ» 
της «ΣΟΝΙΑ τουριστικές-οικοδοµικές επιχειρήσεις Κ.Κουγιώνης & Υιοί Α.Ε.» 
δυναµικότητας 274 κλινών, στη θέση «Φιδάνι Λάκκος» στην εκτός σχεδίου 
περιοχή Παραλίας Γερακινής ∆.Ε. Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής(υποκατηγορία 
Α2, οµάδα 6η –Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης 
κτιριακού τοµέα αθλητισµού και αναψυχής µε Α/Α 02)» για τους λόγους όπως 
αυτοί αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.- 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 27η Σεπτεµβρίου 2017 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

       

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                         ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 6Δ79ΩΞΜ-ΝΦΥ


		2017-10-05T12:45:50+0300
	Athens




