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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: 16/24-8-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 106/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 16ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 5ο   Γνφμοδόηηζη ζηο πλαίζιο ηης διαδικαζίας περιβαλλονηικής 

αδειοδόηηζης ηοσ έργοσ « 5 Φφηοβοληαχκοί  ηαθμοί ζσνολική 

εγκαηεζηημένης ιζτύος 379,34 MW και έργα μεηαθοράς ηλεκηρικής 

ενέργειας και διαζύνδεζης ζηοσς Δήμοσς ινηικής και Ιάηφ Μεσροκοπίοσ»  

 

                               

 

    ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ, ηνπ έηνπο 

2022, εκέξα Σεηάξηε  θαη ώξα 19:00, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο θαη κε 

ηειεδηάζθεςε ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 6606/19.08.2022 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπο 

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 δεθανθηώ   (18) κειώλ θαη ηελ απνπζία ελλέα   (9) κειώλ, όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 
4 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Ινύγγνο Εήζεο 

5 Ειαηίληζεο Αληώληνο 5 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο 

6 Ηληδέο Ληθόιανο 6 Ραβαλίδεο Υξήζηνο (αζζελήο) 

7 Ησαλλίδνπ Καξία 7 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

8 Θνξσλίδεο Παύινο 8 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 

9 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο 9 Ρόδε νπιηάλα 

10 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   
11 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   
12 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

13 αββίδεο Παλαγηώηεο   

14 παλίδεο Δπζύκηνο   

15 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

16 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

17 Φραγκαλής Δημήτριος   

18 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 
Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ)  2) 
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2) Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο)  3) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο)  4) 

Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ) 5) Θνηζαθιήο Γεκήηξηνο (Κεγαινρσξίνπ) 
6) Ιεσλίδαο πύξνο (Πξνκαρώλα) 7) Παλαγησηίδεο Ησάλλεο (Θαπλόθπην). 

 
 

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

λόκηκα. 
Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θαινπνύινπ 
Δπαγγειία. 

 
Ζ Θα Ρόδε νπιηάλα  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηώηεο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Ινύγγνο κπήθε ζην πάλει ηειεδηάζθεςεο  θαζπζηεξεκέλα  θαηά ηε  

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 6νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ελεκέξσζε όηη 

είρε πξόβιεκα ζύλδεζεο.  

Ο θ. Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο ελεκέξσζε ηειεθσληθά ηνλ θ. Πξόεδξν ζηελ 

αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο όηη έρεη πξόβιεκα ζύλδεζεο ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο. 

Ο θ. Γήκνπ Ησάλλεο  απνρώξεζε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο πξηλ από ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν 5ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο , 

Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο θαη αλαθέξζεθε ζην κε αξηζκ. Πξση: 

523491(501)/19-7-2022 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 « 5 Φωηοβοληαϊκοί 

ζηαθμοί ζσνολικής εγκαηεζηημένης  ιζτύος 379,34 MW  και έργα μεηαθοράς  

ηλεκηρικής ενέργειας και διαζύνδεζης ζηοσς Δήμοσς Σινηικής και Κ. Νεσροκοπίοσ 

ηων Π.Ε Σερρών και Δράμας ανηίζηοιτα».  

Αθνινύζσο ν θ. Σζίληζηνο είπε όηη νη παξαπάλσ ζέζεηο πνπ αθνξνύλ ην 

Γήκν καο  βξίζθνληαη ζηελ Θνηλόηεηα Αριαδνρσξίνπ θαη ζηελ Θνηλόηεηα 

Θαπλνθύηνπ θαη γηα ην ιόγν απηό δεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο γλσκνδόηεζε 

από ην πκβνύιην ησλ παξαπάλσ  Θνηλνηήησλ. Σν πκβνύιην ηεο Θνηλόηεηαο 

Αριαδνρσξίνπ κε ηε κε αξηζκ. 8/2022 απόθαζε ηνπ γλσκνδνηεί αξλεηηθά 

ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ  , αηηηνινγώληαο πιήξσο ηεο 

απόθαζή ηνπ. Σελ ίδηα άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο έρεη θαη ην πκβνύιην ηεο 

Θνηλόηεηαο Θαπλνθύηνπ ε νπνία εθθξάδεηαη ζηε κε αξηζκ. 4/2022 απόθαζή 

ηνπ.  

Αθνινύζσο ην ιόγν έιαβε ν θ. αββίδεο Παλαγηώηεο, Αληηδήκαξρνο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη είπε όηη ην ζέκα  ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά ζε 

πξνγελέζηεξν Γεκνηηθό πκβνύιην , ππάξρεη έληνλε αληίδξαζε ησλ ηνπηθώλ 

θνηλσληώλ ιόγσ ηνπ όηη ζίγνληαη δσηηθά ζπκθέξνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή επηβίσζε ησλ θαηνίθσλ.  

 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα θαη εθθξάζηεθαλ όιεο νη απόςεηο ν θ. 
Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  
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Το Δημοηικό Σσμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε: 

 Σν κε αξηζκ. Πξση: 523491(501)/19-7-2022 έγγξαθν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

πκβνπιίνπ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο,  

 Σε  κε αξηζκ. 8/2022 απόθαζε  ηνπ πκβνπιίνπ Θνηλόηεηαο Αριαδνρσξίνπ 

 Σε  κε αξηζκ. 4/2022 απόθαζε  ηνπ πκβνπιίνπ Θνηλόηεηαο Θαπλνθύηνπ 

θαη κεηά  από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Ομόθφνα  και με ηην υήθο ηφν Προέδρφν Ιοινοηήηφν Ατλαδοτφρίοσ και 

Ιαπνοθύηοσ  

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Γλσκνδνηεί αξλεηηθά ζηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε γηα ηελ αδεηνδόηεζε ηνπ 

έξγνπ «5 Φωηοβοληαϊκοί ζηαθμοί ζσνολικής εγκαηεζηημένης  ιζτύος 379,34 MW  

και έργα μεηαθοράς  ηλεκηρικής ενέργειας και διαζύνδεζης ζηοσς Δήμοσς 

Σινηικής και Κ. Νεσροκοπίοσ ηων Π.Ε Σερρών και Δράμας ανηίζηοιτα» 

 

 Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 106/2022. 

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 17 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 
 

 ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


