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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 3/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

        ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ελλέα (9) ηνπ κελόο Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 

20:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 3/4.1.2012 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε 

λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

       Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο 

θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ:                                 

      

Α/Α Δπίζεην Όλνκα Α/Α Δπίζεην Όλνκα 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 16 ηκώλεο Ησάλλεο 
3 Βνξδόο Υξήζηνο 17 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
5 Ληόληαο  Γεώξγηνο 19 Καπιάλεο Θσκάο 
6 αξάληε Μαξία 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
7 Ενύλε ηέιια 21 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 
8 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22 Πύξξνο Ησάλλεο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 23 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 24 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκν 25 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 26 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
13 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 27 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 
14 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ : ΟΤΓΖ 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ.  

ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε ν θ. Μαραίξαο Αλδξέαο, Πξόεδξνο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 5
ν
 θαηεπείγνλ «Γλσκνδόηεζε Γ Πνιπγύξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία ηαζκνύ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο από παξαγσγή θαη θαύζε βηναεξίνπ ηζρύνο 

0,998 MW θαη αλόξπμε γεώηξεζεο ηεο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «ΣΕΗΑΚΑ Β. – ΣΕΗΑΚΑ Β. – 

ΜΖΣΟΠΟΤΛΟ Α. ΟΔ» κε δ.η. «ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΜΑΡΑΘΟΤΑ ΟΔ», ζηελ Μαξαζνύζα» 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 9  

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 

5
ν
 θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα όηη νκόθσλα ζπκθσλνύλ 

λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Γεκήηξην 

Κνληνγηώξγε, ν νπνίνο αλέθεξε: «ην ζέκα είλαη θαηεπείγνλ δηόηη πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαη λα 

ιεθζεί απόθαζε κέρξη ηελ 10
ε
 /1/012. Μεηαθέξνληαο ηηο απόςεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

Μαξαζνύζεο, ηελ ππ’ αξηζ. 1/2012 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 

Μαξαζνύζαο θαη ησλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζπλζήθακε, ζα πξέπεη λα 
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απνξξηθζεί ε ΜΠΔ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο «ΣΕΗΑΚΑ Β. – ΣΕΗΑΚΑ Β. – 

ΜΖΣΟΠΟΤΛΟ Α. ΟΔ» κε δ.η. «ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΑΡΑΘΟΤΑ ΟΔ» γηαηί ζα έρεη 

ζνβαξέο θαη κε αλαζηξέςηκεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ε νπνία πξέπεη λα 

ζεκεησζεί, πξνζηαηεύεηαη από ηελ ζπλζήθε ΡΑΜΑΡ». 

 Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 1/2012 απόθαζε  ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μαξαζνύζαο, ην κε αξηζ. Πξση.: 251249/9541/8-12-

2011 έγγξαθν ηεο Γ.Γ. Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο-Γ/λζε Γηνίθεζεο-Σκήκα πιινγηθώλ 

Οξγάλσλ κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Σν Γ. γλσκνδνηεί αξλεηηθά γηα ηελ επίκαρε πεξηβαιινληνινγηθή αδεηνδόηεζε 

ππέξ ηεο εηαηξείαο «ΣΕΗΑΚΑ Β. – ΣΕΗΑΚΑ Β. – ΜΖΣΟΠΟΤΛΟ Α. ΟΔ» κε δ.η. 

«ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΑΡΑΘΟΤΑ ΟΔ», γηαηί ε όιε ιεηηνπξγία απηήο ζα έρεη ζνβαξέο 

επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη κάιηζηα κε αλαηξέςηκεο. 

 Σν αθίλεην όπνπ πξόθεηηαη λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ρσξνηαμηθά βξίζθεηαη κέζα 

ζηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή ηεο ζπλζήθεο ΡΑΜΑΡ. ε θάζε πεξίπησζε πιεζίνλ ηεο 

έθηαζεο απηήο (απόζηαζε πεξίπνπ 3 ρηιηνκέηξσλ) , ππάξρεη ρσξνζεηεκέλν βηνηερληθό 

πάξθν ζηελ πεξηνρή Μαξαζνύζεο (νηθηζκόο Πιαηαλνρσξίνπ) κε όιεο ηηο ππό ηνπ λόκνπ 

νξηδόκελεο αδεηνδνηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο, όπνπ κπνξεί ελδερόκελα λα ιεηηνπξγήζεη κηα 

ηέηνηα εγθαηάζηαζε, θαη εθόζνλ θξηζεί αξκνδίσο όηη απνθιείεηαη αθόκε θαη ε πιένλ 

κηθξή πεξηβαιινληνινγηθή επηβάξπλζε.    

           

 

                               Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 9/2012 

 

 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 10 -1-2012 

Μ.Δ. ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΕΑΓΓΗΛΑ 
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