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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 24/2021 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 20 του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δια ζώσης & μ ε  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7934/15-12-2021 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 Συμβούλων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 20 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  11.  Καραναστάσης Αθανάσιος * 

2. Σίμος Βασ.   12. Βλάχος Αθαν.* 

3. Μητσογιάννης Nικ.  13. Κολλάτος Κων/νος 

4. Ζαρδούκας Κων.  14. Διψάνας Αχιλλεύς* 

5. Μαϊμάρης Δημ.*  15. Ανδρέου Νικ. 

6. Κακαγιάννης Χρ.  16. Αργυρίου Ιωάννης* 

7. Κρικώνης Χρ.  17. Κοντογιάννης Ιωα.  

8. Γκατζόγιας Παναγιώτης  18. Σαΐτης Αστέριος 

9. Νικολάου Γεώργιος *  19. Κωστή Μαρία 

10. Γκανάτσιος Ζήσης *  20. Χαδουλός Κων. 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 7) 

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή   5. Ντόντος Γεωργ.   

2. Τσεργάς Κων/νος   6. Ζησάκη Ξανθή 

3. Καρατέγος Μιχάλης  7. Νταναβάρα Αργυρή 

4. Τσούγιας Χρήστος  Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

* Με  τηλεδιάσκεψη 
 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΜααννώώλληηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. ΚΚυυρρίίττσσηηςς,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 

ΘΕΜΑ (4ο). «Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό (ΘΗΣ) Λάρισας, 
Τεχνολογίας Συνδυασμένου Κύκλου, καυσίμου Φυσικού Αερίου, ισχύος 900 ΜW στην ΒΙΠΕ 
Λάρισας, του Δήμου Τεμπών, του Νομού Λάρισας» 
Αριθμός   Απόφασης ( 114) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ.  κ. Κυρίτσης  Γεώργιος. 

 



Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 454948/22-11-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου, ζητήθηκε να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Τεμπών σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υπό ίδρυση 
εγκατάστασης Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (ΘΗΣ) Λάρισας, Τεχνολογίας Συνδυασμένου Κύκλου, 
καυσίμου Φυσικού Αερίου, ισχύος 900 MW, στην ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, του Δήμου Τεμπών του νομού 
Λαρίσης. 
 
 Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την ίδρυση νέου σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής με τίτλο «Θερμοηλεκτρικός Σταθμός (ΘΗΣ) Λάρισας», Τεχνολογίας 
Συνδυασμένου Κύκλου, καυσίμου Φυσικού Αερίου, ισχύος 880 MW, στην Βιομηχανική Περιοχή 
Λάρισας . 
 Ο ΘΗΣ Λάρισας είναι τοποθετημένος εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, σε έκταση 
πολεοδομημένη και ρυμοτομημένη.  
 Το γήπεδο του σταθμού κείται περί τα 14 χλμ βόρεια της πόλεως της Λάρισας. Η ΒΙ.ΠΕ. 
δεν ανήκει σε καμία ειδική ζώνη προστασίας, όμως γενικότερα η γύρω περιοχή περιβάλλεται 
από τέτοιες ζώνες ενταγμένες στο πρόγραμμα NATURA.  
 

 Το προτεινόμενο σχέδιο για τον ΘΗΣ Λάρισας θέτει ένα πλαίσιο το οποίο ενδέχεται να 
επηρεάσει τις ακόλουθες δραστηριότητες ή προγραμματιζόμενα έργα στην περιοχή:  
• Την εξασφάλιση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος με την δυνατότητα παροχής 
βοηθητικών υπηρεσιών για την διατήρηση της συχνότητας και της τάσης του συστήματος η 
οποία επιβαρύνεται από την μεταβλητή λειτουργία των αιολικών της περιοχής. Οι υπηρεσίες 
αυτές εκτιμάται ότι θα είναι σε υψηλή ζήτηση μετά την σταδιακή κατάργηση των ηλεκτρικών 
ροών στο ΚΥΤ Λάρισας από το λιγνιτικό κέντρο Πτολεμαΐδας  -Κοζάνης του οποίου η παραγωγή 
προβλέπεται να σταματήσει μέχρι το 2028. Επομένως ο ΘΗΣ Λάρισας με την έγχυση ηλεκτρικής 
ενέργειας στην περιοχή του ΚΥΤ Λάρισας θα συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών 
ευστάθειας του συστήματος μετά το κενό το οποίο θα προκληθεί από την αποχώρηση των 
λιγνιτικών μονάδων.  
 

Για το θέμα έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τοπικό Συμβούλιο Μακρυχωρίου, καθώς και η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 13/2021, μετά και από το 08-12-2021 ενημερωτικό 
έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών. 

 

Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  
Οι Σύμβουλοι που πήραν το λόγο είπαν: 

Κολλάτος: …… το έργο είναι στην περιοχή της ΒΙΠΕ, άρα δεν υπάρχει θέμα με το ιδιοκτησιακό 
…. Ενδεχομένως το έργο αυτό να βοηθήσει στην ευστάθεια της γραμμής, η οποία έχει 
πρόβλημα… Δεν έχουμε αντίρρηση & δίνουμε τη σύμφωνη γνώμη μας.  
Κωστή:  … εμείς είμαστε ενάντια στο έργο αυτό… αυτό θα αντικαταστήσει μία μονάδα του 
Αμύνταιου… το αέριο το εισάγουμε για να το χρησιμοποιήσουν για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας … δεν μπορεί να δοθεί η ενέργεια στους ιδιώτες … η πολιτική δεν μπορεί να είναι στα 
χέρια των ιδιωτών…. Γι’ αυτό εμείς λέμε ΟΧΙ 
 

 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του θέματος, το αριθ. 454948/22-11-2021 έγγραφο της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας/Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου, την αριθ. 13/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ, το 
από 08-12-2021 ενημερωτικό έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών και  μετά 
από διαλογική συζήτηση.  

[Μειοψήφισαν Κωστή & Χαδουλός οι οποίοι ψήφισαν ΑΡΝΗΤΙΚΑ] 
 
 
 



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α   
 

 Γνωμοδοτεί   θ ε τ ι κ ά  σχετικά με την ΜΠΕ για τον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό (ΘΗΣ) 
Λάρισας, Τεχνολογίας Συνδυασμένου Κύκλου, καυσίμου Φυσικού Αερίου, ισχύος 900 ΜW 
στην ΒΙΠΕ Λάρισας, του Δήμου Τεμπών, του Νομού Λάρισας, αρκεί να τηρούνται οι 
περιβαλλοντικοί όροι και οι κανόνες. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 114/2021 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 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 Γεώργιος 


