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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το Πρακτικό της 2ης /2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

Δήμου Τεμπών   

 

θέμα 2ο  «Επανεξέταση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των δύο 

(2)  Φωτοβολταϊκων σταθμών  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις ΄Κραταία’’ 

και ‘’Κορυφή’’, του Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας, ισχύος 9MW  έκαστος».     

Στο Μακρυχώρι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός 

Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, η οποία συγκροτήθηκε 

με την αριθμ.116/08-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών και 

μετά από την αριθμ. Πρωτ. 1266/13-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

αυτής κ. Νικολάου Γεωργίου, η οποία δόθηκε στους Δημοτικούς συμβούλους, μέλη 

της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, με τα εξής θέματα 

ημερησίας διάταξης:   

Επί 7 μελών παραβρέθηκαν 6, ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      

1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

5. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΣΑΪΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ:   

1. ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

   

Στην συνεδρίαση ορίσθηκε γραμματέας η υπάλληλος του Δήμου κ. Χατζή Γεωργία 

για την τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης εισάγοντας το( 2ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση. 

Επανεξέταση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των δύο (2)  

Φωτοβολταϊκων σταθμών  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις ΄Κραταία’’ και 

‘’Κορυφή’’, του Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας, ισχύος 9MW  έκαστος».     

έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και ειδικότερα 

με το άρθρο 73,  

η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο θέματα 

ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής 

οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), 

πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, 

χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων 

περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης 

ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών 

ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), τη λήψη αποφάσεων για θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

Την με ημερομηνία 22-01-2020 αίτηση της εταιρείας HELIOTHEMA ENERGY S.A. 

όπου αιτείται την επανεξέταση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δύο (2) 

Φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις ΄’Κραταία’’ και 

‘’Κορυφή’’, του Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας, ισχύος 9MW  έκαστος. 

   Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την επανεξέταση των Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των δύο (2)  Φωτοβολταϊκων σταθμών  

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις ΄Κραταία’’ και ‘’Κορυφή’’, του Δήμου 

Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας, ισχύος 9MW  έκαστος, λόγω νέων δεδομένων για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, και τον επανασχεδιασμό  των δύο (2)  Φωτοβολταϊκων σταθμών 

για την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ώστε να συμμετάσχει το εν 

λόγω έργο  στο νέο διαγωνισμό που θα λάβει χώρα εντός του 2020.  

και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής όπως αποφασίσουν σχετικά. 

Στο σημείο αυτό ο κ. Αστέριος Σαίτης και ο κ. Κοντογιάννης Ιωάννης  τακτικά 

μέλη της ΕΠΖ είπαν ότι για το συγκεκριμένο  θέμα  θα πρέπει να αποφασίσει το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών. 

         Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση 

του προέδρου, και είδαν: 
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• Το με αριθ. πρωτ. 929/03-02-2020 έγγραφο της Τ.Κ. Κοινότητας Νέσσωνος 

σύμφωνα με το οποίο συμφωνεί να επανεξεταστεί  η Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων  για το έργο  Φωτοβολταϊκός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 

9MW στη θέση  ¨Κραταιά¨ Τ.Κ. Νέσσωνος 

• Την με αριθ. 1/2020 Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Καλοχωρίου  περί 

έγκρισης της μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 

Φωτοβολταϊκός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9MW στη θέση 

«Κορυφή» στη Τ.Κ. Καλοχωρίου  

•  Τις διατάξεις του αθρ. 73 του Ν.3852/2010 

Και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Θετικά επί του αιτήματος της εταιρείας HELIOTHEMA ENERGY S.A. για την 

επανεξέταση  των δύο (2) Φωτοβολταϊκων σταθμών  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

στις θέσεις ΄Κραταία’’ και ‘’Κορυφή’’, του Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας, ισχύος 9MW  

έκαστος, λόγω νέων δεδομένων για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και την ολοκλήρωση της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ώστε να συμμετάσχει το εν λόγω έργο, στο νέο 

διαγωνισμό που θα λάβει χώρα εντός του 2020.  

και παραπέμπουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών για συζήτηση.    

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2020 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Μακρυχώρι 18-02-2020 

Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                Νικολάου Γεώργιος   

  

 

       

 


