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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 3/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 18 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1318/14-02-20  πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 26 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  15. Τσεργάς Κων/νος 

2. Μητσογιάννης νικ.  16.  Ζησάκη Ξανθή 

3. Νικολάου Γεώργιος  17.  Διψάνας Αχιλλεύς  

4. Ζαρδούκας Κων.  18.  Σαϊτης Αστέριος 

5. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19. Τσούγιας Χρήστος 

6. Κρικώνης Χρ.  20. Αργυρίου Ιωάννης 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   21. Καρατέγος Μιχάλης 

8. Κακαγιάννης Χρ.  22. Ανδρέου Νικ.  

9. Καραναστάσης Αθανάσιος  23. Κοντογιάννης Ιωα.  

10. Σίμος Βασ.  24. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  25.  Χαδουλός Κων. 

12. Βλάχος Αθαν.  26.  Ντόντος Γεωργ. 

13. Μαϊμάρης Δημ.  27.  -- 

14. Κολλάτος Κων/νος   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 1 ) 

1. Κωστή Μαρία    Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών  Κοινοτήτων  εκ των οποίων 

παρέστησαν οι:   Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Μπανιώρας Γεωργ. (Γόννων),  Γκουντουβάς 
Θεοφ. (Καλλιπεύκης), Αναγνωστοπούλου Θ.. (Αιγάνης), Ζήλος Δημ. (Ραψάνης), Καραπάνου-
Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Σαϊτης Γεώργ. (Κυψελοχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας), 
Σελήνης Νικ. (Σπηλιάς),  Στρούλιος Δημ. (Τεμπών), Βλαχοστέργιος Γεωργ. (Ιτέας), Μήτσιου Ι. 
(Κρανέας), Γκουγκουλιάς Γ. (Παραποτάμου),  Σακκαβός Ι. (Νέσσωνος). 

  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (12ο). «Επί αιτήματος εταιρείας HELIOTHEMA ENERGY S.A.» 
Αριθμός   Απόφασης ( 37) 
 



 Στην αρχή της συνεδρίασης διαβάστηκε από τον Πρόεδρο, η Επιστολή που έστειλε 
η επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Κωστή Μαρία, σχετικά με το θέμα.  
 
 Η εταιρεία HELIOTHEMA ENERGY S.A. με  αίτηση που κατάθεσε στο Δήμο Τεμπών, 
ζητάει  την  ε π α ν ε ξ έ τ α σ η  των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των δύο (2) 
φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις «Κραταιά» και 
«Κορυφή», του Δήμου Τεμπών Π.Ε. Λάρισας, ισχύος 9MW έκαστος, καθώς μετά την κατά 
πλειοψηφία αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού συμβουλίου στην συνεδρίαση στις 11-
10-2019, προέκυψαν νέα δεδομένα τόσο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και για την 
μορφή των εκτάσεων. 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος  Μανώλης  Γεώργιος λέγοντας: «……. το θέμα μας 
είναι η επανεξέταση των μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για ακόμη έναν 
λόγο, γιατί αυτοί επανέρχονται, για να λάβουν μέρος  τον Απρίλιο στο διαγωνισμό ξανά της 
ΔΕΗ και ζητάνε, αν άλλαξαν κάποια δεδομένα ή σκέψεις δικές μας πάνω στο θέμα αυτό. Αν 
θέλουμε να εγκρίνουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή όχι. Νομίζω το θέμα το 
είχαμε εξαντλήσει την προηγούμενη φορά. Είπαμε τα επιχειρήματά μας. Από εκεί και πέρα 
αποφασίζει ο καθένας απόψε τι θέλουμε να κάνουμε και τι όχι. Παρ’ όλα αυτά δεν 
σταματάει εδώ. Δεν πάει να πει ότι εάν εγκριθεί αυτό, θα υλοποιηθεί το έργο που ζητάνε 
να κάνουνε, αν δεν συμφωνήσουμε στα ανταποδοτικά, που πρέπει να πάρουμε από την 
εταιρεία αυτή ή ακόμη και στο ενοίκιο στην κορυφή. Γιατί μπορεί για την Κραταιά να μην 
έχει λήξει μέχρι πού θα χρειαστεί να γίνουν οι εργασίες, η υπόθεση η δικαστική. Οπότε εκεί 
δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιο ενοίκιο. Αν το κερδίσουμε, θα το συζητήσουμε μετά και 
αυτό το θέμα.  
Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Το έχουμε εξαντλήσει το θέμα αυτό. Αν κάποιος 
θέλει να ρωτήσει κάτι παραπάνω. Άκουσα και την επιστολή της κυρίας Κωστή. Δεν είναι 
θέμα καταστρατήγησης. Ο καθένας μπορεί να επανέλθει στο δίμηνο με το ίδιο θέμα. Έχει 
το δικαίωμα αυτό, όπως και εμείς έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να δεχτούμε. Δεν 
υπάρχει καμία καταστρατήγηση. Δεν ξέρω πού τη βλέπει. Εν πάση περιπτώσει, έτσι το 
βλέπει. Εγώ το σέβομαι αλλά διαφωνώ με αυτό που αναφέρει».  
 
 Στη συνέχεια, οι σύμβουλοι που πήραν το λόγο είπαν: 
 
Κολλάτος (επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης): «…..Εγώ νομίζω ότι απόψε το Δημοτικό 
Συμβούλιο εμπαίζεται. Αν διαβάσουμε τον τίτλο του θέματος, μιλάει για επανεξέταση των 
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων δύο φωτοβολταϊκών σταθμών κλπ. Αντιλαμβάνεστε 
ότι στις περιβαλλοντικές μελέτες υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα; Μην μπερδευόμαστε και 
μην μπερδεύουμε το Σώμα  με το ιδιοκτησιακό. Το ιδιοκτησιακό είναι άλλο θέμα. Και 
δηλώνω εδώ ευθαρσώς ότι ποτέ ή διέφυγε της προσοχής μου, η τελική αυτή από το 
Εφετείο το 2012, αν είναι δυνατόν να αφήναμε, να μην είναι αυτό. Κάπου διέφυγε. Εν πάση 
περιπτώσει, αυτό θα διορθωθεί σε βάθος χρόνου. Αλλά δεν θα το βάλουμε ως νέο 
δεδομένο, γιατί υπάρχουν τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι της παραγωγής, η άδεια της 
παραγωγής, τα έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, που εν αγνοία μας πήρανε την 
άδεια το 2018. Ήρθε σε δεύτερη φάση τον Οκτώβριο και θέλω να το καταλάβετε αυτό, 
κύριοι συνάδελφοι, ήρθε η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για να εγκριθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι, θα πρέπει να υπάρχουν θετικές γνωμοδοτήσεις Δημοτικού και 
Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο απεφάνθη αρνητικά, είχε αρνητική 
γνωμοδότηση, με αποτέλεσμα να μην εισαχθεί ως θέμα και στο Περιφερειακό. …... Άρα, 
λοιπόν, τρίτο στάδιο το οποίο μας εμφανίζει ως νέο δεδομένο, είναι το επόμενο που πρέπει 
να εγκριθούν τα περιβαλλοντικά για να περάσουμε στο τρίτο στάδιο. Άρα, θεωρώ ότι είναι 
άκυρο. Θα ήταν εδώ πιο έντιμο και πιο παλικαρίσιο, να το πω έτσι, να λέτε κύριοι, έχουμε 



την πλειοψηφία και περνάμε το θέμα γιατί το θέλουμε, παρά να εμπαίζετε το Δημοτικό 
Συμβούλιο και τη νοημοσύνη του με την επανεξέταση των μελετών. Ποια είναι η αλλαγή 
στις περιβαλλοντικές μελέτες. Πείτε μία κι εγώ θα συμφωνήσω.  
Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπόρεσα να καταλάβω ποιος είναι ο ρόλος της σύγκλησης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Συγκλήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πέστε μου για ποιο 
λόγο. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συγκαλείται η Επιτροπή όταν υπάρχει 
έγγραφο από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπήρχε κάνα έγγραφο επανεξέτασης του 
θέματος; Όχι. Κάνατε εκ των υστέρων διαβούλευση συμμετεχόντων 50-60 ατόμων, ναι, να 
δεχτώ ότι έγινε η διαβούλευση στο Καλοχώρι, δεν λαμβάνετε όμως υπόψη και θα σας 
μιλήσει ο συνάδελφος ο κύριος Καρατέγος, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ εκατό 
περίπου υπογραφές κατοίκων του Χειμαδίου που αντιστέκονται και δεν θέλουν τον 
επενδυτικό σχεδιασμό. Σ’ αυτά δεν θα πούμε τίποτα; Θα κλείσουμε τα μάτια; Θα πούμε 
ελαφρά την καρδία ότι ναι, επειδή έχει το δικαίωμα τη εταιρεία να επαναϋποβάλει μετά 
από δύο μήνες, θα το κάνουμε πράξη;  
Εγώ, κύριοι, για να κλείσω και να πάρουν το λόγο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, με όλα 
αυτά που σας είπα, θα εμμείνω στην αρχική μας θέση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει καν να 
συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν εσείς επιλέξατε, γιατί έχετε την 
πλειοψηφία να συζητηθεί, εμείς θα αποχωρήσουμε από τη ψηφοφορία του θέματος».  
 
ΧΑΔΟΥΛΟΣ (Δ.Σ. ελάσσονος αντιπολίτευσης): «Συμφωνούμε σε πολλά με τον κύριο 
Κολλάτο. Το συζητήσαμε την άλλη φορά, ξεκαθάρισε τη θέση. Δεν είδαμε κάποιο καινούριο 
στοιχείο για να συζητήσουμε. Καταψηφίσαμε το θέμα. Τώρα τι να ξανασυζητήσουμε, πάλι 
από την αρχή; Εμείς είμαστε αντίθετοι. Θα αποχωρήσουμε».  
 
ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ (Δ.Σ. μείζονος αντιπολίτευσης): «….. δεν έχω να πω κάτι καινούριο. Απλώς 
επειδή έγινε διαβούλευση και επειδή ζητήθηκε από το Δήμαρχο στη διαβούλευση να 
δοθούν υπογραφές προς το Σώμα, τις καταθέτω, είναι κυρίως υπογραφές των κατοίκων του 
Χειμαδίου και της Όσσας, το διευκρινίζω. Γιατί η περιοχή που θα γίνει το φωτοβολταϊκό 
αφορά σε κτήματα που υπάρχουν από κάποιους συντοπίτες μας από την Όσσα. ..………….. 
Οι άνθρωποι που πήρανε την πρωτοβουλία για τη συλλογή των υπογραφών, 
απευθύνθηκαν σε ανθρώπους περιμετρικά του χώρου που είναι να γίνει το φωτοβολταϊκό 
πάρκο έχουνε κτήματα. ….…» 

 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την αίτηση της εταιρείας και μετά από διαλογική συζήτηση  
 
[Απείχαν της ψηφοφορίας οι σύμβουλοι  της μείζονος & ελάσσονος αντιπολίτευσης κ.κ. 
Κολλάτος, Διψάνας, Ζησάκη, Αργυρίου, Νταναβάρα, Καρατέγος, Τσεργάς, Τσούγιας, 
Κοντογιάννης, Σαΐτης, Ανδρέου, Χαδουλός].  
  

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
[14 θετικές ψήφοι / 12 αποχή] 

 
 Επανεξετάζει το θέμα και Γνωμοδοτεί  θετικά, για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα έργα: 
 
1. Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , ισχύος 9MW,  στη θέση 

«Κραταιά»  στην Τ.Κ. Νέσσωνος , του Δήμου Τεμπών,  Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 
 



2. Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, , ισχύος 9MW στη θέση 
«Κορυφή» στην Τ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Τεμπών Π.Ε. Λάρισας, , Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 37/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

 Κυρίτσης Γεωργ. 


