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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 10/12-4-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 39/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 10ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 8ο           Επί αιηήζεωρ ηηρ Ελληνικήρ Απσήρ Γεωλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών  

                        (Ε.Α.Γ.Μ.Ε) για ανόπςξη  γεωθεπμικών επεςνηηικών   γεωηπήζεων  

μεγάληρ διαμέηπος, βόπεια ηηρ Κοινόηηηαρ Χαποπού , ζε δημοηική έκηαζη 

                                   

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 12ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σξίηε    θαη ώξα 17:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε κεηθηή ζύλζεζε δειαδή θαη κε ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα 

δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 2684/08.04.2022  

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο 

ηνπ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη ηξηώλ      (23) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ηεζζάξσλ    (4) 

κειώλ,  όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

4 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 4 Ραβαλίδεο Χξήζηνο 

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο   

7 Ειαηίληζεο Αληώληνο   
8 Ηληδέο Ληθόιανο   
9 Ησαλλίδνπ Καξία   

10 Θνξσλίδεο Παύινο   

11 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινύγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

15 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   
16 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

17 Ρόδε νπιηάλα   

18 αββίδεο Παλαγηώηεο   

19 παλίδεο Δπζύκηνο   

20 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

21 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   
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22 Φραγκαλής Δημήτριος   

23 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 
Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζαο) 3) Κειαδλεο Θσκάο (Χαξνπνύ) 4) 
Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο 5) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο) 6) Ληθεθόξνπ 

Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο) 7) Πεηξαθόπνπινο Ληθόιανο (Άλσ Πνξντα)   
 

     

 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 
θιήζεθε λόκηκα. 
 

Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηώηεο εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 
ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 

Πξνεδξείν.  
Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο απνρώξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο απνζπλδέζεθε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο  απνρώξεζε  κεηά ηε  ζπδήηεζεο ηνπ 11νπ ζέκαηνο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
 

Σν 8ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Γήκαξρνο και 

αλαθέξζεθε ζην κε αξηζκ. Πξση: 1765/03-03-2022 έγγξαθν ηεο Διιεληθήο 
Αξρήο Γεσινγηθώλ  θαη Κεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ (Δ.Α.ΓΚ.Δ) κε ην νπνίν δεηείηαη 
άδεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε  δύν γεσζεξκηθώλ εξεπλεηηθώλ γεσηξήζεσλ 

κεγάιεο δηακέηξνπ ζηελ πεξηνρή  βόξεηα ηεο  Θνηλόηεηαο Χαξνπνύ.  
Αθνινύζσο ην ιόγν έιαβε ν θ. Κειαδίλεο Θσκάο , Πξόεδξνο ηνπ 

πκβνπιίνπ Θνηλόηεηαο Χαξνπνύ θαη είπε όηη ηα απνηειέζκαηα ησλ γεσηξήζεσλ 
πνπ ήδε πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη πνιύ ελδηαθέξνληα αθνύ εληνπίζηεθαλ 
γεσζεξκηθά ξεπζηά κε 75 βαζκνύο θειζίνπ.  Δίλαη πνιύ ζεηηθό πνπ ν Γήκνο καο 

είλαη κέζα ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπ ΔΑΓΚΔ. Σν πξόγξακκα ησλ 
γεσηξήζεσλ ζα ζπλερηζηεί θαη όηαλ ηειεηώζεη απηή ε θάζε ζα γίλνπλ 

δνθηκαζηηθέο αληιήζεηο πνπ ζα δώζνπλ ηα δεδνκέλα ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ 
θαηά ηελ άληιεζε. Δίλαη ζεκαληηθό ε άδεηα αλόξπμεο πνπ ζα ρνξεγεζεί λα αθνξά 

κηα δηάκεηξν ηεο ηάμεο ησλ 500 κέηξσλ από ηα ζεκεία ζπληεηαγκέλσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε γηαηί ζην ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο ππάξρνπλ ππόγεηεο 
θαισδηώζεηο από ηηο αλεκνγελλήηξηεο νπόηε ην ζεκείν γεώηξεζεο ζα πξέπεη λα 

κεηαθεξζεί.  
Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε όηη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλώλ ηνπ ΔΑΓΚΔ ηα θαξπώλνληαη ηδηώηεο θαη δήισζε όηη είλαη μεθάζαξα 
αξλεηηθή ζηελ ηδησηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ γεσζεξκηθνύ πεδίνπ.  

Αθνύ νινθιεξώζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη εθθξάζηεθαλ όιεο νη 

απόςεηο ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά .  
 

    Σο σμβούλιο αυού άκοσσε την εισήγηση τοσ θέματος και όλα όσα ειπώθηκαν , έλαβε 
σπόψη τοσ : 

 Σε κε αξηζκ. Πξση: 1765/03-03-2022 αίηεζε  ηεο Διιεληθήο Αξρήο 

Γεσινγηθώλ  θαη Κεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ (Δ.Α.ΓΚ.Δ)   
 Σε κε αξηζκ. 2/10-3-2022 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Θνηλόηεηαο 

ηδεξνθάζηξνπ  
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010 θαη   κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  
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Ομόθωνα  και με ηην ψήθο ηου  Προέδρου Χαροπού  

Αποθαζίζει  

Δγθξίλεη ηε κε αξηζκ. Πξση: 1765/03-03-2022 αίηεζε  ηεο Διιεληθήο Αξρήο 

Γεσινγηθώλ  θαη Κεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ (Δ.Α.ΓΚ.Δ) γηα ηελ όξπμε δύν  (2) 
γεσζεξκηθώλ εξεπλεηηθώλ γεσηξήζεσλ κεγάιεο δηακέηξνπ ζηελ πεξηνρή  

Χαξνπνύ (εληόο ηνπ κε αξηζκ. 1 θνηλόρξεζηνπ ηεκαρίνπ) θαη ζε αθηίλα 500 
κέηξσλ από ηηο δεινύκελεο ζπληεηαγκέλεο ησλ γεσηξήζεσλ ιόγσ δηέιεπζεο 

ππόγεηαο θαισδίσζεο.     
  

 
   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 39/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΙΝΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 22 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

  
ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


