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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 
         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 
 
 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 14/22-6-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 85/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 14ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 10ο      Γνφμοδόηηζη ζηο πλαίζιο ηης διαδικαζίας περιβαλλονηικής 

αδειοδόηηζης ηοσ έργοσ ¨Αιολικός ηαθμός Παραγφγής Ηλεκηρικής 

Ενέργειας (ΑΠΗΕ) ιζτύος 20 MW ¨ ζηη θέζη «Λοσλά Λάνδρα- Δεμένη»  

                                  

 

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 22α ηνπ κελόο Ηνπλίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σεηάξηε    θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε  δηα δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 

πξση: 4726/17.06.2022  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 δεθαελλέα       (19) κειώλ  θαη ηελ απνπζία νθηώ    (8) κειώλ,  

όπσο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 
2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο (αζζελήο) 
3 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 3 Θνξσλίδεο Παύινο 
 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

5 Ειαηίληζεο Αληώληνο 5 παλίδεο Δπζύκηνο 

6 Ηληδέο Ληθόιανο 6 Ραβαλίδεο Υξήζηνο (αζζελήο) 

7 Ησαλλίδνπ Καξία 7 Σζίληζηνο Γεώξγηνο 
8 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 8 Φραγκαλής Δημήτριος 

9 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   

10 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   
11 Ινύγγνο Εήζεο   
12 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

13 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   

14 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

1 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   
16 Ρόδε νπιηάλα   

17 αββίδεο Παλαγηώηεο   

18 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

19 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 

Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ) . 
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 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 

θιήζεθε λόκηκα. 
 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηάθηνπ ζέκαηνο. 
Ο θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηάθηνπ 

ζέκαηνο. 

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία  απνρώξεζε θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ 

ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο  θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ ζέκαηνο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. 

Πξόεδξνο δήηεζε από ην ζώκα λα ζπδεηεζεί εθηάθησο ην αθόινπζν ζέκα: 
 

¨Αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2022  (4ε αλακόξθσζε) θαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ    Πξνγξάκκαηνο¨ 

 
Θαη ην ζώκα νκόθσλα ζπλαίλεζε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ.  

 

Σν 10ν  ζέκα  εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Γήκαξρνο θαη  αλαθέξζεθε 

ζην κε αξηζκ. Πξση: 378284(367)/27-5-2022 (ΠΔΣ:2204752725)έγγξαθν 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο κε ην νπνίν δεηείηαη 

από ηνλ Γήκν ε γλσκνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ ΚΠΔ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδόηεζε ηνπ έξγνπ ¨ Αηνιηθόο ηαζκόο  παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(ΑΠΖΔ)  ηζρύνο 20 MW  ζηε ζέζε ¨ΚΟΤΙΑ ΚΑΛΓΡΑ- ΓΔΚΔΛΖ¨.  Ζ παξαπάλσ 

ζέζε βξίζθεηαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηεο Θνηλόηεηαο ηδεξνθάζηξνπ 

θαη σο εθ ηνύηνπ δεηήζεθε ε γλσκνδόηεζε από ην πκβνύιην ηεο παξαπάλσ 

Θνηλόηεηαο. 

Κε ηε κε αξηζκ. 23/14-6-2022 ην πκβνύιην ηεο Θνηλνηεηάο 

ηδεξνθάζηξνπ απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηεζζάξσλ (4) ςήθσλ ππέξ θαη 

κηαο (1) ππέξ , αξλεηηθά γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ 

αλαθεξόκελνπ  έξγνπ. 

πλερίδνληαο ν θ. Γήκαξρνο είπε όηη επί ηνπ ζέκαηνο γλσκνδόηεζε θαη ε 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ ε νπνία κε ηε κε αξηζκ. 31/16-6-2022 

γλσκνδόηεζε επίζεο αξλεηηθά.  

 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα θαη εθθξάζηεθαλ όιεο νη απόςεηο ν θ. 

Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε: 

 Σν κε αξηζκ. Πξση: 378284(367)/27-5-2022 (ΠΔΣ:2204752725) έγγξαθν 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο,  

 Σε  κε αξηζκ. 23/2022 απόθαζε  ηνπ πκβνπιίνπ Θνηλόηεηαο 

ηδεξνθάζηξνπ 
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 Σε  κε αξηζκ. 31/2022 απόθαζε  ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη κεηά  

από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Ομόθφνα  και με ηην υήθο ηης Προέδροσ ιδηροκάζηροσ 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Γλσκνδνηεί αξλεηηθά ζηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε γηα ηελ αδεηνδόηεζε ηνπ 

έξγνπ ¨ Αηνιηθόο ηαζκόο  παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΑΠΖΔ)  ηζρύνο 

20 MW  ζηε ζέζε ¨ΚΟΤΙΑ ΚΑΛΓΡΑ- ΓΔΚΔΛΖ¨. 

 

 
 

 Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 85/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 18 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


