
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 18/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο,  σήμερα  είκοσι  οκτώ (28) του μηνός   Σεπτεμβρίου του έτους  2012,  ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου,  ύστερα  από  την  με  αριθ. 
18/23.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε 
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
    Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  παρίσταται  ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος
3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος
5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Αβέρης Αθανάσιος
7 Πλιάκος Αστέριος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαγιωνάς Αθανάσιος
2 Λιόντας Γεώργιος
3 Γκολόης Γεώργιος
4 Ευαγγελινός Δημήτριος
5 Πύρρος Ιωάννης

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την τήρηση των 
πρακτικών. 
       Στη  συνεδρίαση κλήθηκαν  όλοι  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων  και  
παραβρέθηκε κη Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Άννα Ρόκου.

Αριθμός θέματος: 12ο Γνωμοδότηση ΔΣ Πολυγύρου για την εγκατάσταση και λειτουργία 
Σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  παραγωγή  και 
καύση  βιοαερίου  ισχύος  0,998  MW και  ανόρυξη  γεώτρησης  της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΤΖΙΑΚΑΣ  Β.  –  ΤΖΙΑΚΑΣ  Β.  – 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  Α.  ΟΕ»  με  δ.  τ.  «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ Ο.Ε.», στην Μαραθούσα

Αριθμός Απόφασης : 387

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το  12ο θέμα, 
έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ζερβοχωρίων κ. Δημήτρη Κοντογιώργη, ο οποίος ανέφερε 
τα  παρακάτω:  «με  την  υπ'  αριθ.  4/2012  απόφαση  συμβουλίου  Τοπικής  Κοινότητας  Μαραθούσας, 
αποφασίζεται  ομόφωνα να υπάρξει  αρνητική  γνωμοδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία 
Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από παραγωγή και καύση βιοαερίου ισχύος 0,998 MW 
και  ανόρυξη  γεώτρησης  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΤΖΙΑΚΑΣ  Β.  –  ΤΖΙΑΚΑΣ  Β.  – 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΟΕ» με δ. τ. «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ Ο.Ε.», στην Μαραθούσα

Μεταφέροντας τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας Μαραθούσης, υπενθυμίζοντας και την υπ’ 
αριθ.  1/2012  απόφαση  του  Συμβουλίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Μαραθούσας  και  των  ειδικών 
επιστημόνων στους οποίους απευθυνθήκαμε, θα πρέπει να απορριφθεί το αίτημα για την εγκατάσταση 
της εταιρείας «ΤΖΙΑΚΑΣ Β. – ΤΖΙΑΚΑΣ Β. – ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΟΕ» με δ.τ.  «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ ΟΕ» γιατί  θα  έχει  σοβαρές  και  μη  αναστρέψιμες  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον  της 
περιοχής η οποία πρέπει να σημειωθεί, προστατεύεται από την συνθήκη ΡΑΜΣΑΡ».

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις υπ’ αριθ. 1/2012  και 4/2012 αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μαραθούσας, και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Δ.Σ γνωμοδοτεί  αρνητικά για την  εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής  ενέργειας  από  παραγωγή  και  καύση  βιοαερίου  ισχύος  0,998  MW και  ανόρυξη 
γεώτρησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΙΑΚΑΣ Β. – ΤΖΙΑΚΑΣ Β. – ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. 
ΟΕ» με δ. τ. «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ Ο.Ε.», στην Μαραθούσα, γιατί η όλη λειτουργία 
αυτής  θα  έχει  σοβαρές  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον  και  μάλιστα  μη  ανατρέψιμες,  για  τους 
παρακάτω λόγους:

για τους παρακάτω λόγους
• Το συγκεκριμένο  611 αγροτεμάχιο ανατολικά  συνορεύει με το ποτάμι μικρό ρέμα από το 

οποίο  υδρεύονται  και  βόσκουν  όλα  τα  ζώα  ελευθέρας  βοσκής της  Τοπικής  Κοινότητας 
Μαραθούσας και με την λειτουργία της παραπάνω επιχείρησης  θα  μολύνεται ολόκληρη η 
περιοχή.

• Το ποτάμι που ρέει δίπλα από το υπ. αριθ. 611 αγροτεμάχιο περνά δίπλα από τον οικισμό 
Μαραθούσας  διασχίζει  τον  χώρο  αναψυχής  στο  Δημοτικό  Αναψυκτήριο σε  θέση 
΄΄Πλατάνα΄΄  Μαραθούσας  και  με  τα  λύματα  -  προϊόντα   επεξεργασίας   της  παραπάνω 
επιχείρησης θα είναι  αδύνατη η παραμονή των  επισκεπτών  στον  χώρο αναψυχής όπως 
επίσης και η κατάληξη των παραπάνω λυμάτων θα είναι στη λίμνη Βόλβη. 

• Το υπ. αριθ. 611 αγροτεμάχιο εφάπτεται με την επαρχιακή οδό Πολυγύρου –Απολλωνίας.
• Το υπ.αριθ.  611 αγροτεμάχιο γειτνιάζει με το υπ' αριθ. 629 και σε απόσταση 150 μέτρων 

υπάρχει γεώτρηση της Σοφοτάσιου Ευθυμίας. 
• Το  υπ.αριθ.  611  αγροτεμάχιο  έχει  απόσταση  580  μέτρα  από  καθορισμένο  σημείο 

προγραμματισμένης υδρευτικής γεώτρησης  Δήμου  Πολυγύρου εντός  του  υπ.αριθ.  607 
αγροτεμαχίου  για την επίλυση του μακροχρόνιου προβλήματος υδροδότησης των κατοίκων 
της Τοπικής Κοινότητας Μαραθούσας. 

• Το υπ.αριθ. 611 αγροτεμάχιο απέχει 1200 μέτρα από την υδρευτική γεώτρηση (εντός του 
υπ.αριθ. 604 αγροτεμαχίου) του Δήμου Πολυγύρου από την οποία  υδροδοτείται σήμερα η 
Τοπική Κοινότητα Μαραθούσας

• Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα και συνεπώς μια τέτοιου 
είδους εγκατάσταση δεν ενδείκνυται να κατασκευαστεί στην συγκεκριμένη περιοχή γιατί 
υπάρχει κίνδυνος ζημίας με αποτέλεσμα την  διαρροή επικίνδυνων  αερίων, υγρών και 
στερεών αποβλήτων.

• Το  υπ.  αριθ.  611  αγροτεμάχιο   βρίσκεται  μέσα  στην  προστατευόμενη  περιοχή  της 
συνθήκης ΡΑΜΣΑΡ. Σε κάθε περίπτωση πλησίον της έκτασης αυτής (απόσταση περίπου 
3  χιλιομέτρων),  υπάρχει  χωροθετημένο  Βιοτεχνικό  Πάρκο  στην  περιοχή Μαραθούσης 
(οικισμός  Πλατανοχωρίου)  με  όλες  τις  υπό  του  νόμου  οριζόμενες  αδειοδοτήσεις  και 
προδιαγραφές,  όπου μπορεί  ενδεχόμενα να λειτουργήσει  μια  τέτοια εγκατάσταση,  και 
εφόσον κριθεί αρμοδίως ότι αποκλείεται ακόμη και η πλέον μικρή περιβαλλοντολογική 
επιβάρυνση.   

          Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 387/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 3-10-2012
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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