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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10/2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την εικοστή ενάτη (29η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα
13.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 10/2014 πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σιδέρης Νικόλαος

2.Σαράντη Μαρία
3. Φυλαχτός Χρήστος
4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
5. Πάνος Ιωακείµ
6. Χριστιανού Αγγελική
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Αριθµός θέµατος:1ο

«Γνωµοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
της εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθµού
παραγωγικής
ηλεκτρικής
ενέργειας
από
ανεµογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 18MW της
εταιρείας
µε
την
επωνυµία:
«ΑΙΟΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ-ΑΓΚΑΝΟΣ ΕΠΕ» στον Πολύγυρο.

Αριθµός Απόφασης: 61

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & ∆ήµαρχος Πολυγύρου
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι θα πρέπει να
γνωµοδοτήσουµε για το θέµα της δηµιουργίας αιολικού πάρκου (ακριβής τίτλος του
έργου: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ) ΙΣΧΥΟΣ 18MW Της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ-ΑΓΚΑΝΟΣ ΕΠΕ»
ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ).
Πρόκειται για µια ιδιωτική εταιρεία, η οποία προτίθεται να προβεί στην
δηµιουργία Αιολικού Πάρκου το οποίο θα εγκατασταθεί βορείως της δηµοσίας οδού
Πολυγύρου-Βραστάµων και σε απόσταση 300-400 µέτρων από αυτήν µέσα σε
δηµόσια δασική έκταση.
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Απέχει από το σχέδιο της πόλης Πολυγύρου 2,4χλµ και από τη θάλασσα
10χιλ.
Περιλαµβάνει την κατασκευή 6 ανεµογεννητριών ισχύος 3MW η καθεµία και
συνοδά έργα (δρόµοι, οικίσκοι κλπ).
Το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραµµα της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ-ΑΓΚΑΝΟΣ ΕΠΕ» που περιλαµβάνει την δηµιουργία άλλων 5
αιολικών πάρκων (δεν περιλαµβάνονται στην ΜΠΕ) µέσα στα διοικητικά όρια του
∆ήµου Πολυγύρου, µε βορειότερο το παρόν και το νοτιότερο ευρισκόµενο
νοτιοανατολικά της Ορµύλιας.
Από το περιεχόµενο της ΜΠΕ, αλλά και από γνώση της περιοχής, δεν
φαίνεται ο χώρος του αιολικού πάρκου να βρίσκεται σε περιοχή αποκλεισµού της
χωροθέτησής του, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 του «Ειδικού πλαισίου
χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας (ΑΠΕ) και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού
(ΦΕΚ 2464Β/3.12.08).
Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι το ανωτέρω θέµα, εισήχθη για συζήτησηδιαβούλευση στην αρµόδια επιτροπή.
Κατόπιν τούτων, προτείνω να δούµε το θέµα θετικά, λαµβάνοντας υπόψη το
οικονοµικό συµφέρον του ∆ήµου, την δηµιουργία κάποιων θέσεων εργασίας και το
γεγονός-όπως προκύπτει από τη µελέτη- ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη της όσα αναφέρθηκαν από αυτόν, το υπ’αριθ. 2271/8.10.2014 έγγραφο
της ∆/νσης Πολεοδοµίας και µετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

Οµόφωνα

Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σχετικά µε την δηµιουργία
αιολικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή του Πολυγύρου, από την εταιρεία
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ-ΑΓΚΑΝΟΣ Ε.Π.Ε»

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 29 Οκτωβρίου 2014
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