
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της  με   αριθ.  1  από    31   Ιανουαρίου  2021   συνεδρίασης

     του  Δημοτικού    Συμβουλίου   Καρύστου

AΡΙΘ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     6/2021                                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
             
«Εξέταση  αιτήματος  για  την  επέκταση
χωροταξικού  φέρουσας  ικανότητας  ειδικού
σκοπού  (Αιολικά  και  Φωτοβολταϊκά)  της
εταιρείας  ΑΙΟΛΙΚΗ  ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Μ.ΕΠΕ»

 
      Σήμερα την   31η του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους  2021, ημέρα  Κυριακή  και  ώρα 20:00
μ.μ. συνήλθε  σε Συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη το  Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα
από   την  με  αριθ.  πρωτ.  778/27-1-2021   έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  αυτού  που
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  67   παρ. 5 του ν. 3852/10
περί συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη  (μέσω  skype)  και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.  Η συνεδρίαση έληξε στις 22:00 μ.μ.

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει  η νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι  ένα (21),
ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1 Βόσσος Αλκιβιάδης  (Πρόεδρος) 12 Αλούκος  Αλέξανδρος  (αποχώρησε

μετά το 2ο τακτικό θέμα)

2 Κανέλλου - Χουντάση Μαρία 13 Γκεμίσης Ιωάννης
3 Βερούχη – Λεμονιά Μαρία 14 Τζώρτζης Θεόδωρος
4 Ζέμπης Ευάγγελος  15 Τσαπέπα Μαρία
5 Ρουκλιώτης Ιωάννης 16 Χατζηνικολής Ζαχαρίας
6 Τούρλα Γεωργία 17 Πολίτη Σωτηρία
7 Γκιβίσης Ζαφείρης 18 Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξ.
8 Πολυχρονίου Πολυχρόνης 19 Νόβας Δημήτριος
9 Οικονόμου Γεώργιος 20 Μανώλης Ανάργυρος
10 Ζαφείρης Αθανάσιος 21 Παρασκευάς Δημήτριος
11 Ξυπόλητος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ :    
1 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 4 Βουγιούκα Χαρούλα
2 Κεφαλάς Ευάγγελος 5 Χανούμη – Κίγκου Ευαγγελία
3 Κουνέλης Κωνσταντίνος 6 Σάκκας Θεόδωρος
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΙ    Τ.Κ.   :    Παρόντες  ήταν  ακόμη  οι  Πρόεδροι  των   Τοπικών
Συμβουλίων : α) Καρύστου, Αλεξανδρής Ευάγγελος,  β) Καλυβίων, Σταμπέλος Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  ο  Δήμαρχος   Καρύστου,  Ελευθέριος  Ραβιόλος ύστερα
από  νόμιμη  πρόσκληση   σύμφωνα  με το  άρθρο  67 παρ. 6  του  Ν. 3852/2010 .

Αρμόδιος  για  την   τήρηση   των  πρακτικών   της  συνεδρίασης  ήταν  ο  υπάλληλος
Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α΄.   

           Ο Πρόεδρος πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του  Συμβουλίου την
ανάγκη   συζήτησης   των  παρακάτω εκτάκτων  θεμάτων:    1)  «Ψήφισμα διαμαρτυρίας  για  την  διακοπή  των
δρομολογίων των πλοίων της  γραμμής Μαρμάρι – Ραφήνα και  αίτημα για άμεση επαναλειτουργία τους»,  2)
«Αίτημα για την άμεση απόδοση οφειλών από Τέλη ΑΠΕ (1% στους δημότες και 1,7% στο Δήμο Καρύστου)»,
και ζήτησε την έγκριση  του  Δημ. Συμβουλίου  για την συζήτησή τους. 

     Ο Πρόεδρος   κάλεσε το  Σώμα να  αποφασίσει σχετικά .   
         Το  Δημ. Συμβούλιο αφού  έλαβε  υπόψη του  τις  διατάξεις  του αρ. 67 του ν. 3852/2010   μετά από
διαλογική συζήτηση     ο μ ό φ ω ν α  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
         Εγκρίνουμε την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων.

      ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    6/2021
     ΘΕΜΑ:  4ο «Εξέταση αιτήματος για την επέκταση χωροταξικού φέρουσας ικανότητας
ειδικού σκοπού (Αιολικά και Φωτοβολταϊκά) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Μ.ΕΠΕ». 

     Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου  εισηγούμενος   το 4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης,  έθεσε  υπόψη  του   Συμβουλίου  το  από  13-1-2021  αίτημα  για  την  επέκταση
χωροταξικού φέρουσας ικανότητας ειδικού σκοπού (Αιολικά και Φωτοβολταϊκά) της εταιρείας
ΑΙΟΛΙΚΗ  ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ  Μ.ΕΠΕ  και  ενημέρωσε  τα  μέλη  ότι  παρότι  η
εταιρεία έχει αποσύρει το αίτημά της, καλό είναι να συζητηθεί και να απορριφθεί το αίτημα.
      Ακολούθως ο  Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που
ρητά δηλώνει την αντίθεση του σώματος στην εγκατάσταση επιπλέον ανεμογεννητριών και
ενημέρωσε το Δημοτικό συμβούλιο ότι έχει αποστείλει πλήθος σχετικών επιστολών προς το
αρμόδιο υπουργείο αναφέροντας όλα όσα προκύπτουν από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.
   Ακολούθως ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ.  Χατζηνικολής Ζ. εξέφρασε την
πλήρη αντίθεσή του σχετικά με το αίτημα.
   Ακολούθως  ο  εκπρόσωπος  της  παράταξης  «Λαϊκή Συσπείρωση» κ.  Παρασκευάς  Δημ.
δήλωσε πως πέρα από τη θέση μας για την αιολική ενέργεια που συνοπτικά αναπτύξαμε στα
προηγούμενα θέματα θέλουμε να επισημάνουμε και ένα ακόμη ζήτημα. 
   Η εταιρία Energoplan πάει ένα βήμα παρακάτω… Μας ζητάει από τώρα να συμφωνήσουμε
στο πλαίσιο εξαγορασμού των συνειδήσεων του λαού του Δήμου μας  με  τον φερετζέ των
ανταποδοτικών της. 
   Σε αυτό το αίσχος δεν πρόκειται να συνδράμουμε ποτέ!
   Να  βγάζουν  εκατομμύρια  και  να  πετούν  κάποια  ξεροκόμματα.  Από  τα  νούμερα  που
παραθέτει η εταιρία φαίνεται ότι αναμένει τζίρους πάνω από 50 εκ ευρώ το χρόνο. Αυτό μόνο
είναι ένα μικρό δείγμα τι μπορεί να παράξει η ανθρώπινη εργασία και εκμεταλλεύονται όσοι
κατέχουν τα μέσα παραγωγής.
   Για αυτό δε μπαίνουμε στο παζάρι των ανταποδοτικών. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται όλο τον
πλούτο που παράγουν και όχι τις ελεημοσύνες των επιχειρηματικών ομίλων.
   Για τους λόγους αυτούς ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ το αίτημα της εταιρίας. 
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   Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Πολίτη Σωτηρία δήλωσε πως για όλους του λόγους που
έχουν αναφερθεί στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 7η.8.2020, αρνείται το αίτημα
της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.’’. 

Ο Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημ.  Συμβούλιο  να  αποφασίσει σχετικά .
………………………………………………………………………………………..
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του

τις δ/ξεις  του  αρ. 65 του ν. 3852/10, μετά  από διαλογική   συζήτηση,        ο μ ό φ ω ν α

         Α    Π   Ο   Φ   Α  Σ   Ι   Ζ  Ε   Ι

     Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην επέκταση του χωροταξικού φέρουσας ικανότητας
ειδικού  σκοπού  (Αιολικά  και  Φωτοβολταϊκά)  της  εταιρείας  ΑΙΟΛΙΚΗ  ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Μ.ΕΠΕ,  όπως είμαστε ενάντια και δεν επιτρέπουμε την τοποθέτηση ούτε μίας
επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στο όρια του Δήμου Καρύστου σύμφωνα και με την 92/2020
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου.
     Στηρίζουμε για μια ακόμη φορά τις διεκδικήσεις από μέρους του Δήμου Καρύστου για όλα
τα  ζητήματα  ΑΠΕ  όπως  έχουν  εκφραστεί  στις  παλαιότερες  αποφάσεις  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
   

      Η  απόφαση αυτή  έλαβε αύξοντα  αριθμό     6/2021.

      ……………………………………………………………………………………

           Αφού  συντάχθηκε και αναγνώστηκε  το πρακτικό  αυτό υπογράφεται  ως ακολούθως.

                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ                                                             ΤΑ   ΜΕΛΗ

                ΒΟΣΣΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ                                                          τ.σ.   τ.υ.    

            
Ακριβές  Αντίγραφο                
Κάρυστος   αυθημερόν
        Ο   Πρόεδρος                                      

 ΒΟΣΣΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ                                          

3

ΑΔΑ: 6ΞΓΤΩΕΦ-Ο4Ν


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
	Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
	
	Ο Πρόεδρος πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη συζήτησης των παρακάτω εκτάκτων θεμάτων: 1) «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την διακοπή των δρομολογίων των πλοίων της γραμμής Μαρμάρι – Ραφήνα και αίτημα για άμεση επαναλειτουργία τους», 2) «Αίτημα για την άμεση απόδοση οφειλών από Τέλη ΑΠΕ (1% στους δημότες και 1,7% στο Δήμο Καρύστου)», και ζήτησε την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτησή τους.
	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 6/2021
	ΘΕΜΑ: 4ο «Εξέταση αιτήματος για την επέκταση χωροταξικού φέρουσας ικανότητας ειδικού σκοπού (Αιολικά και Φωτοβολταϊκά) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Μ.ΕΠΕ».


		2021-02-16T08:01:11+0200
	Athens




