ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της Αριθμ. 5/2007 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. αποφάσεως
45/ 2007

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
Στο Ανθηρό και στο Δημ. Κατάστημα
σήμερα στις 23/04/2007 ο κάτωθι
υπογεγραμμένος
Σακκάς
Νικόλαος
τοιχοκόλλησα ύστερα από εντολή του
Δημάρχου τον από 17/04/2007 πίνακα
που εμφανίζει τα θέματα που συζητήθηκαν
στο Συμβούλιο της 21/ 04/ 2007 μετά
ενδείξεων των αποφάσεων που έχουν
ληφθεί.
. Ακριβές αντίγραφο
Ο Δήμαρχος

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Περί εγκατάστασης αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στη θέση Φούρκα – Μασούρι Τ.Δ. Μεσοβουνίου του Δήμου
μας»
Στο Ανθηρό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την εικοστή πρώτη
του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (21-04-2007) ημέρα
της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας ύστερα από
την αριθμ. 1.094/17-04-2007 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δόθηκε σε όλα τα μέλη του με
αποδεικτικό και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του νέου Δ.Κ.Κ.
3463/06.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα
τριών (13) Δημοτικών Συμβούλων παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση οι
παρακάτω (12)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σέμπρος
Απόστολος
2 Σκουμής
Θωμάς
3 Αρκούδας
Κων/νος
4 Κραμποκούκης
Δημήτριος
5 Καναβός
Αργύριος
6 Οικονόμου
Νικόλαος
7 Βλάχος
Κων/νος
8 Χασιώτης
Γεώργιος
9 Παπαδήμας
Ηλίας
10 Παράσχης
Βασίλειος
11 Γούλας
Παναγιώτης
12 Παπαρούνας
Νικόλαος
13 Κωφού
Αικατερίνη

Πρόεδρος Δ. Σ.
Γραμματέας Δ.Σ.
Δημ. Σύμβουλος
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και ο Δήμαρχος Αργιθέας Καναβός
Χρήστος με πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου Σακκά Νικόλαο
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και προτείνοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί
εγκατάστασης αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη
θέση Φούρκα – Μασούρι Τ.Δ. Μεσοβουνίου του Δήμου μας».
Στη συνέχεια μετά την τοποθέτηση του Προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου ο οποίος αναφέρθηκε στα οφέλη που θα αποκομίσει ο
Δήμος μας από την κατασκευή των αιολικών πάρκων, το λόγο πήρε ο
εκπρόσωπος της εταιρίας ο οποίος αναλυτικά αναφέρθηκε με κάθε
λεπτομέρεια σχετικά με την εγκατάσταση των μηχανισμών, την έκταση
που θα καλυφθεί, τους κινδύνους κάθε διερχομένου όπως επίσης
επισήμανε τα νόμιμα έσοδα που θα αποκομίσει ο Δήμος Αργιθέας από
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα ποσοστά ανέρχονται στα
3% επί των ακαθάριστων εσόδων και επιπλέον η εταιρία προτίθεται να
αποδώσει στο Δήμο 2% επί των καθαρών εσόδων. Επίσης θα
υπάρχουν και άλλα οφέλη γιατί θα εργαστούν κάποιοι δημότες και
κάποια μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται για αποχιονισμό των
δρόμων κλπ. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών είναι περίπου δύο (2)
χρόνια αν δεν υπάρξουν κωλύματα. Το λόγο πήρε ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Αρκούδας Κωνσταντίνος ο οποίος είπε ότι ο Δήμος δεν
πρέπει να δεσμευτεί για 30 χρόνια στο ίδιο ποσοστό εσόδων αλλά να
προβλεφθεί στη συμφωνία μία κλιμακωτή αύξηση. Στη συνέχεια το
λόγο πήρε ξανά ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο οποίος
αναφερόμενος στο δεύτερο σκέλος του αιτήματος της εταιρίας για να
δοθεί άδεια τοποθέτησης ιστών ανεμομέτρησης στις θέσεις Προφήτη
Ηλία και Λούτσα του Τοπικού Διαμερίσματος Ανθηρού του Δήμου μας.
Προτείνω στο συμβούλιο η ενδιαφερόμενη εταιρία να προχωρήσει σε
έρευνα για ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού στις
παραπάνω περιοχές τοποθετώντας ανάλογα μηχανήματα και στη
συνέχεια να αφού στις παραπάνω θέσεις υπάρχουν οι προϋποθέσεις
για εγκατάσταση αιολικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
να συζητήσουμε για τα ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο μας.
Ο
δημοτικός σύμβουλος κ. Νικόλαος Παπαρούνας πήρε το λόγο και είπε
ότι δεν πρέπει να βιαστεί ο Δήμος να δεσμεύσει τις άνω περιοχές, αλλά
να περιμένουμε αφού υπογραφεί η πρώτη σύμβαση και αφού δούμε
τους όρους και μελετήσουμε καλύτερα τα οφέλη να προχωρήσουμε
στην αδειοδότηση για την εγκατάσταση ιστών ανεμομέτρησης. Με την
πρόταση αυτή συμφώνησε και ο κ. Αρκούδας Κων/νος όπως επίσης
και ο κ. Παράσχης Βασίλειος ο οποίος πρόσθεσε και για δικλίδες
ασφαλείας. Ο κ. Παπαδήμας Ηλίας είπε ότι δεν συμφωνώ για την
αποκλειστικότητα της εταιρίας.
Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
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Κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «ΦΟΥΡΚΑ – ΜΑΣΟΥΡΙ» του
Τοπικού Διαμερίσματος Μεσοβουνίου του Δήμου μας με
έσοδα για το Δήμο 3% επί των ακαθάριστων και 2% επί των
καθαρών εσόδων. Επίσης δεσμεύεται η εταιρία ότι οι θέσεις
εργασίας που θα προκύψουν να καλυφθούν από δημότες του
Δήμου Αργιθέας. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή
της σύμβασης αφού την μελετήσει με νομικό σύμβουλο και την
παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπει την εγκατάσταση ιστών ανεμομέτρησης για έρευνα
ύπαρξης εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού στις θέσεις
Προφήτη Ηλία και Λούτσα του Τοπικού Διαμερίσματος
Ανθηρού του Δήμου μας. Σε άλλη συνεδρίαση και αφού
υπάρξουν οι ανάλογες προϋποθέσεις για εγκατάσταση
αιολικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα
εξετασθούν τα ανταποδοτικά έσοδα για το Δήμο μας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2007
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται
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