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ης

Από το πρακτικό της αριθ. 15 /2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης 189/2016
Περίληψη

«Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 73/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε έγκριση Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ορχομενού και της εταιρείας Protergia A.E. και έγκριση του νέου Μνημονίου
Συνεργασίας».
Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 30 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00
μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ. πρωτ. 12630/24-112016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρου Ρόδη , η οποία
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο , τον Πρόεδρο της Δ.Κ. , τους Προέδρους των
Τ.Κ. και τον Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22),
δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6.
7.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

( Που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα )

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ο οποίος δεν
προσήλθε.
Παρών επίσης ήταν: ο πρόεδρος Δ.Κ. Ορχομενού κ. Βασίλειος Τάγκαλης , ο πρόεδρος Τ.Κ. Ακραιφνίου κ.
Βασιλείου Αλέξανδρος , ο πρόεδρος Τ.Κ. Κόκκινου , Σπυρίδων Καραγιάννης , ο πρόεδρος Τ.Κ. Διονύσου κ.
Αλέξανδρος Βελέντζας, ο πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου κ. Ηρακλής Ντουφεξής, ο εκπρόσωπος Τ.Κ. Καρυάς κ.
Ευάγγελος Δεδούσης , ο εκπρόσωπος Τ.Κ. Πύργου κ. Ιωάννης Σταμούλης.
Στην συνεδρίαση αυτή ορίστηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τζαμτζή Ελένη ως ειδική γραμματέας για την
τήρηση των συνοπτικών πρακτικών αυτής της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΔΑ: ΩΞ28ΩΞ6-ΖΩΥ
2
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Βασίλειος Τούντας Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Γεώργιος Κανέλλης
λογιστής του Δήμου , ο κ. Γ. Βούτσας , Αντιπρόεδρος του Τ. Συμβουλίου Δ.Κ. Ορχομενού.
Για την συζήτηση του θέματος προσήλθαν εκπρόσωποι της Εταιρείας Protergia Α.Ε. κ. Γεώργιος Ανδρέου
Νομικός Σύμβουλος , η κ. Γεωργία Τσομπανίδου , Σύμβουλος Εταιρικών Σχέσεων και ο κ. Γεώργιος Φερέτης,
Συνεργάτης Επικοινωνίας και δημότες της Τοπικής Κοινότητας Κοκκίνου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι:
«Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 73/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε έγκριση Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ορχομενού και της εταιρείας Protergia A.E. και έγκριση του νέου Μνημονίου
Συνεργασίας» , και στη συνέχεια καλωσόρισε και ευχαρίστησε τον κ. Γεώργιο Ανδρέου Νομικό Σύμβουλο , την
κ. Γεωργία Τσομπανίδου , Σύμβουλος Εταιρικών Σχέσεων και τον κ. Γεώργιο Φερέτη, Συνεργάτης
Επικοινωνίας εκπροσώπους της Εταιρείας Protergia A.E για την παρουσία τους στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έκανε μια αναδρομή για την μέχρι τώρα πορεία του θέματος και την ένταξή του στην
ημερήσια διάταξη και έθεσε υπόψη την αριθμ. πρωτ. 12656 στις 24 Νοεμβρίου 2016 επιστολή του προς τον
Πρόεδρο της Τ.Κ. Κοκκίνου και τους Τοπικούς Συμβούλους η οποία έχει ως εξής:
Ορχομενός, 24 Νοεμβρίου 2016
Aριθμ. Πρωτ.: 12656
Προς: Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κοκκίνου κ. Σπύρο Καραγιάννη
Κοιν. Μέλη ΔΣ Τοπικής Κοινότητας Κοκκίνου
κκ Φανή Θεοδώρου και Χρήστο Νίκα
Αγαπητέ Πρόεδρε και τοπικοί σύμβουλοι
Σε συνέχεια της αναστάτωσης που προκλήθηκε στο τέλος του προηγούμενου δημοτικού μας συμβουλίου εξ`
αιτίας του λανθασμένου τρόπου με το οποίο προσπαθήσατε να ενημερώσετε το σώμα και φυσικά χωρίς να
λάβω γνώση ως πρόεδρος , όπως οφείλατε να πράξετε εκ του κώδικα, του σοβαρού – εν τέλει – θέματος που
θέλατε να θέσετε προ της συνεδρίασης, επανέρχομαι για να σας ενημερώσω πως στη συνεδρίαση της 30 ης
Νοεμβρίου θα συζητηθεί ως 20ο θέμα η ανάκληση της υπ` αριθμ. 73/2016 απόφαση ΔΣ και η έγκριση νέου
Μνημονίου Συνεργασίας με την εταιρεία Protergia.
Προχώρησα στην τοποθέτηση του θέματος με βάση την υπ` αριθμ. 26 απόφαση της Τοπική Κοινότητας
Κοκκίνου και ύστερα από την συνάντησή σας στο Δήμο Ορχομενού - που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες
μετά την προηγούμενη συνεδρίασή μας - με την Διοίκηση της εταιρείας και εκπροσώπους του Δήμου μας, από
την οποία προέκυψε το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας, που επίσης στέλνω προς ενημέρωση και εισήγηση του 20 ου
θέματος στο σώμα του ΔΣ.
Σας θυμίζω, όμως, ότι – παρ` όλο που σας το ζήτησα μέρες τώρα, προφορικά και επανειλημμένα - να μας
ενημερώσετε εγγράφως όσον αφορά την έκφραση σύμφωνης γνώμης ή άρνησης εκ μέρους του ΔΣ της
Τοπικής Κοινότητας Κοκκίνου πάνω στο εν λόγω αναθεωρημένο Μνημόνιο Συνεργασίας που στάλθηκε στο
Δήμο μας μετά τις προφορικές δεσμεύσεις που έγιναν στη συνάντησή σας αυτή, έως και σήμερα που
ολοκληρώθηκε η ημερήσια διάταξη σας δηλώνω πως δεν διευκολύνεται το προεδρείο.
Αντίθετα, αδυνατώ με τη στάση σας να ενημερώσω και εγώ με τη σειρά μου επαρκώς το σύνολο των
Δημοτικών Συμβούλων για τις προθέσεις σας, τις οποίες οφείλουμε να λάβουμε υπ` όψιν μας προ της
ψηφοφορίας του θέματος.
Επειδή το εν λόγω θέμα ταλανίζει το σώμα του ΔΣ εδώ και χρόνια, θα παρακαλώ, εγγράφως αυτή τη φορά, να
με ενημέρωσε έστω και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης για την επιθυμία του Τοπικού Συμβουλίου, όσον
αφορά το Μνημόνιο Συνεργασίας που σας έχει σταλεί μετά τη συνάντησή σας με τη Διοίκηση της Protergia.
Ολοκληρώνω με την ενημέρωση πως στη 15η Συνεδρίαση της προσεχούς Τετάρτης έχει προσκληθεί να
παραστεί και εκπρόσωπος της Protergia και έχω τη δέσμευσή τους πως θα μας τιμήσουν με την παρουσία
τους.
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Πάντοτε στη διάθεσή σας για το καλό του Δήμου μας και για την υπεράσπιση των συμφερόντων των τοπικών
μας κοινωνιών.
Με εκτίμηση
Λάμπρος Αριστ. Ρόδης
Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Ορχομενού
Κατόπιν προχώρησε στην ανάγνωση προς το σώμα της επιστολής του Προέδρου της Τ.Κ. Κόκκινου κ.
Σπυρίδωνα Καραγιάννη με θέμα « Αιολικό Πάρκο στη θέση Μεγάλο Βουνό – Ανεμόμυλος , η οποία έχει ως
εξής:
ΣΧΕΤ: α/ Η υπ αριθ. 73 /2016 Α.Δ.Σ. Δήμου Ορχομενού ,β/ Η υπ αριθ. 26 /2016 Α.Σ.Τ.Κ Κοκκίνου και γ/ H
από 24 .11.2016 Επιστολή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού .
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, πρωτίστως θα σας απαντήσω στον λανθασμένο τρόπο στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να θέσω το θέμα που απασχολούσε το Τοπικό Συμβούλιο Κοκκίνου .Πράγματι
δεν σας ενημέρωσα εξ αρχής , αλλά μεσούσης της συνεδρίασης και υπέπεσα σε παράπτωμα του Κώδικα .Ωστόσο
αντί να μου γίνει η επισήμανση την δεδομένη στιγμή με αγνοήσατε επιδεικτικά ,αρνούμενος κάθε απάντηση, έστω
να απολογηθώ για αυτήν την αστοχία μου ,ετεροχρονισμένα δεν θα απολογηθώ ,ούτε θα δώσω έκταση στο θέμα
αντιλαμβανόμενος την σύγχυση και το έκδηλων εκνευρισμό όλων μας ,λόγω της σοβαρότητας του θέματος της
ημερήσιας διάταξης , στις 07.11.2016 .
Στο δια ταύτα :
Με όλο το σεβασμό στο ρόλο σας ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ,αδυνατώ να καταλάβω γιατί ενώ
αναφέρεται ποίοι παρίστατω στην συνάντηση στις 09.11.2016 με την Επενδύτρια Εταιρεία το ύφος σας δηλώνει
ότι έγινε σύμφωνα με το Τοπικό Συμβούλιο Κοκκίνου. Η Πρόσκληση ήταν από τον Κο Δήμαρχο Ορχομενού ,
ορμώμενος και εκείνος όπως και η Εταιρεία από την υπ. Αριθ. 26 /2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Τ.
Κοινότητας Κοκκίνου.
Το Τοπικό Συμβούλιο Κοκκίνου ουδέποτε προσκάλεσε την επενδύτρια Εταιρεία σε κατ ιδίαν συζητήσεις.
Προσκαλεστήκαμε , δεν προσκαλέσαμε για να ακριβολογούμε.
Στην συνάντηση αυτή παριστάμενοι ήταν οι εξής: Ο Κος Δήμαρχος Ορχομενού ,το Τοπικό Συμβούλιο
Ακραιφνίου ,το Τοπικό Συμβούλιο Κοκκίνου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κος Φουρτάκας Ιωάννης και κα Γεωργίου
Ελένη.
Ενώ δεν ήσασταν παρών αναφέρεστε σε δεσμεύσεις αμφοτέρων . Ο Αν. Διευθύνων Σύμβουλος της
Επενδύτριας Εταιρείας δεσμεύτηκε να συντάξει ένα νέο Μνημόνιο Συνεργασίας και να σταλεί επίσημα στο Κο
Δήμαρχο και στον Δήμο Ορχομενού και αυτό έπραξε όπως γνωρίζετε.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ,διότι αναφέρεται σε θέματα που άπτονται
διασφάλισης
συμφερόντων του Δήμου και η Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου συμπεριλαμβάνεται στον Δήμο
Ορχομενού.
Είμαι ικανοποιημένος που αναφέρεται στο έγγραφο σας τις προσωπικές σας πιέσεις προς το Τοπικό
Συμβούλιο Κοκκίνου και σας τιμά το γεγονός ως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου να φροντίζεται να μην
ταλανίζεται το Σώμα με ένα θέμα που τυγχάνει να το αφορά .
Εάν και εφόσον το Σώμα ταλανίζεται είναι αναφαίρετο δικαίωμα του , έχοντας την έγκαιρη πάντα ενημέρωση
να πράξει .
Όλες οι απαντήσεις στις απορίες σας δίνονται μέσω αυτών που αναγράφονται στην υπ αριθ.
26 /2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κοκκίνου
Επενδύτριας Εταιρείας ,τα οποία και επισυνάπτω.

καθώς και του διαβιβαστικού

της
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Μέχρι προ 2 ημερών από την αποστολή του εγγράφου σας , στις 24.11.2016 με βεβαιώνατε ότι δεν έχετε
παραλάβει την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κοκκίνου , παρ όλο που γνωρίζατε ότι έχει σταλεί και
πρωτοκολληθεί έγκαιρα από τον Δήμο Ορχομενού.
Εκπλήσσομαι δε από την Ταχύτητα που σπεύσατε να ενημερωθείτε και καλώς κάνατε για μια συνάντηση
μεταγενέστερης της απόφασης (υπ. Αριθ. 26 /2016) ,αλλά δεν είχατε διαβάσει την προγενέστερη με αποτέλεσμα
την μονομερή ενημέρωση σας. Κατά συνέπεια να μην έχετε ολοκληρωμένη άποψη και να ταλανίζεται το Τοπικό
Συμβούλιο Κοκκίνου.
Συνεπώς το έγγραφο σας ,προσβάλει εμένα Προσωπικά ως Πρόεδρο και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου
Κοκκίνου.
Παρακαλώ όπως η επιστολή μου , αναγνωσθεί στο Σώμα.
Ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ιωάννη Νταβαλούμη , Αντιδήμαρχο για την εισήγηση του θέματος ο οποίος
είπε ότι το προηγούμενο μνημόνιο υπογράφηκε μονομερώς από τον Δήμο Ορχομενού. Το μνημόνιο που έρχεται
σήμερα προς έγκριση είναι τροποποιημένο και βελτιωμένο και δίνει περισσότερα χρήματα και είναι συνολικού
ποσού 485.000€ (πλέον ΦΠΑ). Το προηγούμενο μνημόνιο ήταν 375.000€. Προτείνει την ανάκληση της υπ΄αριθμ.
73/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την έγκριση του νέου μνημονίου συνεργασίας.
Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος Τ.Κ. Κόκκινου κ. Σπυρίδωνας Καραγιάννης ο οποίος είπε τα εξής: Το Τοπικό Συμβούλιο
έκανε ανάκληση της προηγούμενης απόφασης με θέμα « Δημιουργία Αιολικού Πάρκου από την εταιρεία
«PROTERGIA» μετά την προσφυγή στο ΣτΕ και την ανάκληση του έργου. Η τοπική κοινότητα Κοκκίνου δεν
διασφαλίζεται όσον αφορά τα αντισταθμιστικά και ότι άλλο προκύπτει από την δραστηριοποίηση της εταιρείας στην
περιοχή. Αυτός ήταν ο λόγος της ανάκλησης. Το Σύμφωνο Συνεργασίας δεν διασφαλίζει ότι τα αντισταθμιστικά θα
δοθούν.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι εκπρόσωποι της εταιρείας PROTERGIA κ. Γεώργιος Ανδρέου και κ. Γεωργία
Τσομπανίδου οι οποίοι είπαν τα εξής: Ο κ. Ανδρέου είπε το έργο διαθέτει όλες τις αδειοδοτήσεις που προβλέπονται
από τη νομοθεσία και είναι πλήρως αδειοδοτημένο. Αυτό που διαπραγματευόμαστε είναι τα αντισταθμιστικά και όχι
την εκτέλεση του έργου , που θα υλοποιηθεί ανεξάρτητα από την απόφαση της Τ.Κ.
Ο κ. Τριανταφύλου και η κ. Γεωργίου είπαν ότι για το νέο μνημόνιο δεν έχουμε έγγραφη νομική γνωμοδότηση. Ο κ.
Νταβαλούμης ενημέρωσε ότι δικηγόρος είδε το μνημόνιο και παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του.
Η Τσομπανίδου στη συνέχεια είπε ότι είναι η πολιτική της εταιρείας να δίνονται αντισταθμιστικά στις περιοχές που
δραστηριοποιείται η εταιρεία ,χωρίς να επιβάλλονται, και ήδη σε ένδειξη έμπρακτης επιβεβαίωσης του
ενδιαφέροντος της για τον δήμο και την Τοπική Κοινωνία έχει προβεί από το 2011 μέχρι σήμερα σε χορηγίες και
δωρεές οι οποίες παρουσιάζονται σε πίνακα. Το μνημόνιο διασφαλίζει τα αντισταθμιστικά από το γεγονός ότι το
μνημόνιο συνεργασίας ήρθε στο Δήμο μονογραμμένο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μπενρουμπή.
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους και δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινήσεις από τους
εκπροσώπους της εταιρείας.
Το λόγο πήραν επίσης δημότες της Τοπικής Κοινότητας Κοκκίνου κ. Νίκας , κ. Θεοδώρου, κ. Κόντος οι οποίοι
εξέφρασαν τις απόψεις του λέγοντας ότι οι ανεμογεννήτριες είναι πολύ κοντά τους , δεν θέλουνε να μπούνε , δεν
τους ενδιαφέρουν τα αντισταθμιστικά, δεν θα επιτρέψουν να γίνει το έργο και θα κάνουν τα πάντα γι’ αυτό , και θα
έχουν όλο το χωριό αντιμέτωπο.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αρ. πρωτ. 12862/30-11-2016
επιστολή του δημοτικού συμβούλου κ. Ιωάννη Τσιάμη -η οποία δόθηκε στον Δήμαρχο , τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και
μοιράστηκε σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς συμβούλους – την οποία και ανάγνωσε στα μέλη
και έχει ως εξής:
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

29/11/2016

Δ.Σ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Προς
Κο Υπερήφανο Λουκά
Δήμαρχο Ορχομενού
Κο Ρόδη Λάμπρο
Πρόεδρο ΔΣ Ορχομενού
Κα Καράλη Παρασκευή
Αντιπρόεδρο ΔΣ
Κο Στεφανίδη Ιωάννη
Γραμματέα ΔΣ
Μέλη ΔΣ Ορχομενού
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Σε συνέχεια της μη αποδοχής του αιτήματός μου -πριν από επτά ημέρες- για συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/11/16 αντί στις 30/11/16 ημερομηνία κατά την οποία θα βρίσκομαι στη
Θεσσαλονίκη λόγω της υποχρέωσης μου ως μέλος του Δ.Σ της ΚΕΔΕ να παραστώ στο Ετήσιο Τακτικό της
Συνέδριο, παρακαλώ να αναγνωστεί η παρούσα επιστολή μου και να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της
ο
συνεδρίασης σχετικά με το 23 θέμα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον αυτό συζητηθεί.
Με ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό παρακολουθώ, ιδιαιτέρως τους τελευταίους μήνες, τα
τεκταινόμενα στον Δήμο μας αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Επίσης μου
προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός πως σήμερα 30/11/2016 μόλις 22 εργάσιμες ημέρες για την έλευση
του νέου έτους να μην έχουμε εγκρίνει ως Δημοτικό Συμβούλιο το Προϋπολογισμό του Δήμου μας για το 2017
, έξω από κάθε νομιμότητα και προθεσμία, αλλά ταυτόχρονα για πολλοστή φορά φέτος να γίνονται αγωνιώδεις
προσπάθειες, τύπου «άρον άρον», επικύρωσης μιας Συμφωνίας Συνεργασίας του Δήμου με την εταιρία
«Protergia» για την επένδυση που επιχειρεί στο Δήμο μας, αγνοώντας την υπάρχουσα κατάσταση και τα
γεγονότα που διαδραματίζονται στη περιοχή, διαστρεβλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις διαδικασίες, που
πρέπει να ακολουθηθούν.
Βεβαίως με όλες αυτές τις παλινωδίες και στρεβλώσεις τις οποίες μας εισηγείστε στο Δημοτικό
Συμβούλιο να ψηφίσουμε και να αναλάβει ο Δήμος δεσμεύσεις, οδηγείτε τους Δημοτικούς Συμβούλους σε
αχαρτογράφητα νερά χωρίς καμία επεξεργασία θέσεων και απόψεων εντελώς απροστάτευτους. Από την άλλη
έχουμε κουράσει τις τοπικές κοινωνίες , αλλά και γενικότερα τους δημότες του Δήμου μας, που κάθε λίγο και
λιγάκι ασχολούμαστε με το ίδιο θέμα, αδυνατώντας να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων με θεσμικό
τρόπο αλλά και δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που παλεύουν μόνες τους και παρακολουθούν με αγωνία τη
στρεβλότητα των διαδικασιών που ακολουθείται για το «συμφέρον» του τόπου.
Με βάση τη παράθεση των πιο κάτω γεγονότων δεν νομιμοποιείστε ως Πρόεδρος του ΔΣ να εισάγετε
ο
προς ψήφιση το 23 θέμα αφενός για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους βάση του Κώδικα 3463/06 και του
νόμου 3852/10 όσο και για ηθικούς στο πλαίσιο της προάσπισης του τοπικού συμφέροντος από τη δημοτική
αρχή.

1.

Καταρχάς άνευ λόγου και αιτίας υπέγραψε ο κύριος Δήμαρχος την άδεια εκσκαφής του έργου για τη
διέλευση του καλωδίου προς τον υποσταθμό. Προφανώς όπως θυμάστε στην ημερήσια διάταξη που
καταρτίσατε, εντελώς τυχαία δεν αναφερόσασταν ούτε στην εταιρία, αφού είχε αιτηθεί την εκσκαφή,
ούτε στη διέλευση καλωδίου , παρά αναφέρατε ως θέμα την άδεια έγκρισης έργου σήμανσης στη
Δ.Ε Ακραιφνίας!!! Όταν σας εγκάλεσα στο επόμενο Δ.Σ για την απόφαση ότι ενεργήσατε με δόλο ,
απάντηση καμία. Αυτό κύριε Πρόεδρε είναι εύρυθμη λειτουργία του οργάνου του οποίου είστε
Πρόεδρος?

2.

Προφανώς επιλέγετε κύριε Πρόεδρε να κρυφτείτε, ευγενικά, όταν σας αγνοεί επιδεικτικά εδώ και μήνες
η επενδύτρια εταιρία και δεν απαντάει σε έγγραφό σας, αν ίσχυε ή όχι το μνημόνιο συνεργασίας με το
Δήμο Ορχομενού μετά τη προσφυγή δημοτών μας στο ΣτΕ. Σας κάλυψε επαρκώς όμως και δεν σας
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έκανε καμία εντύπωση η προφορική τοποθέτηση του Δημάρχου ότι αν δεν αναιρέσουν τις υπογραφές
τους εκείνοι που προσέφυγαν στο ΣτΕ δεν υπογράφετε τίποτα η εταιρία!!!

3.

Δεν σας έκανε καμία εντύπωση ως Πρόεδρο του ΔΣ όσες φορές κι αν ζητήσαμε τη παρουσία του
επενδυτή στο ΔΣ, να σας αγνοούν επιδεικτικά, κι όταν σας ζητήσαμε εδώ και μήνες εγγράφως να μας
δώσετε την απάντηση της Protergia, ακόμη τη περιμένουμε, και προφανώς δε γνωρίζουμε καν εάν
όντως στείλατε ως οφείλατε σχετική πρόσκληση.

4.

Στο αποφασιστικό της Τ.Κ Κοκκίνου 3/11/16 που μας έχετε επισυνάψει στη 3 παράγραφο λέει
ξεκάθαρα: «λόγω του κατεπείγοντος (δεδομένου ότι το έργο , θα ολοκληρωθεί άμεσα) να συγκληθεί
για το θέμα αυτό , άμεσα ( ή δυνατόν σε έκτακτη συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Ορχομενού ,όπου με τα νέα δεδομένα θα συζητήσει εκ νέου το θέμα της Κατασκευής του
Αιολικού Πάρκου από την Εταιρεία PROTERGIA A.E ,όπου και θα πρέπει υποχρεωτικά να
παραβρίσκεται και εκπρόσωπος της.» Σαφέστατα λοιπόν δεν εξουσιοδότησε το Δήμαρχο να
διαπραγματευτεί όπως εκείνος νόμιζε, διότι πολύ απλά ούτε ο Προέδρος της Τ.Κ Κοκκίνου
είχε αυτή την εξουσιοδότηση από το Τοπικό Συμβούλιο, όταν τον φώναξε ο κύριος Δήμαρχος
σε «άτυπη» συνάντηση στο γραφείο για να ακούσει τη πρόταση της εταιρίας , κατά δήλωση
του Προέδρου της Τ.Κ Κοκκίνου.

5.

Θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις στο σώμα κύριε Πρόεδρε για το γεγονός ότι η απόφαση της Τ.Κ
Κοκκίνου έπρεπε να είχε κοινοποιηθεί στους Δημοτικούς Συμβούλους εδώ και μέρες. Έχει
πρωτοκολληθεί από τις 7/11/16 και μας κοινοποιήθηκε 18 ημέρες μετά , ενώ σε τηλεφωνική
επικοινωνία με το Διευθυντή του Δήμου, μου είπε ότι σας την έχει χρεώσει από τις 8/11/16 κι εσείς
στις 23/11/16 μου λέγατε ότι την αγνοούσατε, γιατί ποιο λόγο άραγε και ποιος ψεύδεται?

6.

Θα πρέπει να απαντηθεί με υπευθυνότητα στο σώμα του ΔΣ για ποιο λόγο φώναξε ο Δήμαρχος την
εταιρία και τους αρεστούς του Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους μόνο, πίσω από κλειστές
πόρτες να «διαπραγματευτεί» , με ποια εξουσιοδότηση από το ΔΣ και με ποιες αξιώσεις και
κατευθύνσεις? Ήταν τελικά επίσημη συνάντηση ή προσωπική?

7.

Θα πρέπει επίσης να απολογηθείτε στο σώμα κύριε Πρόεδρε για το γεγονός της μη τήρησης της
απόφασης του ΔΣ με την οποία συστήσαμε συγκεκριμένη επιτροπή για τη διαπραγμάτευση με την
συγκεκριμένη εταιρία, και γιατί την αγνοήσατε επιδεικτικά? Εάν δεν θεώρησε απαραίτητη τη παρουσία
σας στη συνάντηση ο κύριος Δήμαρχος και δεν ήσασταν ενήμερος, σε τι ενέργειες έχετε προβεί για
την μη εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ επί του συγκεκριμένου θέματος?

8.

Θα πρέπει επίσης θεσμικά να απολογηθείτε στο σώμα κύριε Πρόεδρε ποιος είναι ο λόγος που έχετε
εισάγει το θέμα στην ημερήσια διάταξη χωρίς κανένα κείμενο επεξεργασμένο από τον εισηγητή ,
χωρίς καμία άποψη και καμία απολύτως παρατήρηση ως εισήγηση.

9.

Θα πρέπει επίσης να εξηγήσετε στο σώμα κύριε Πρόεδρε γιατί έχετε εισάγει το θέμα στην ημερήσια
διάταξη χωρίς να επισυνάπτετε νομική γνωμάτευση επί του «Συμφώνου Συνεργασίας» από τη μεριά
του Δήμου μας.

η

10.

Θα πρέπει επίσης να εξηγήσετε στο σώμα κύριε Πρόεδρε γιατί έχετε εισάγει το θέμα στην
ημερήσια διάταξη χωρίς να έχουμε διαβουλευτεί επί του κειμένου ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε
στην αρμόδια επιτροπή που συστήσαμε με απόφαση μας, ούτε απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου
έχετε για τη επικείμενη «Συμφωνία Συνεργασίας» από τη Τ.Κ Κοκκίνου.

11.

Θα πρέπει επίσης να απολογηθείτε στο σώμα κύριε Πρόεδρε γιατί έχετε εισάγει το θέμα στην
ημερήσια διάταξη ως «τελεσίγραφο» και μάλιστα υπογεγραμμένο από τον επενδυτή με Fax (όπως
φαίνεται) κι όχι προς επεξεργασία και ως σχέδιο κειμένου διαβούλευσης απαξιώνοντας με τις
ενέργειές σας αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο.

12.

Ο εισηγητής του θέματος συμφωνεί –ενδεικτικά αναφέρω- με τη τελευταία παράγραφο στη
σελίδα 3 ,με τη τελευταία παράγραφο στη σελίδα 4 καθώς και με τη παράγραφο ii στην αρχή
της σελίδας 5 του «τελεσιγράφου» ? Υπάρχει κάποια ρήτρα νομικού τύπου για αθέτηση της
συμφωνίας από την εταιρία? (Δείτε ας πούμε τα αντισταθμιστικά των 100.000 ευρώ της ΕΡΕΝ οι
οποίοι μας εμπαίζουν και δεν μπορείτε ως Διοίκηση να τα απορροφήσετε μετά από 2 χρόνια!!!)

Είναι πασιφανές κύριε Πρόεδρε ότι ως Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουμε την απαιτούμενη
επεξεργασμένη ενημέρωση και πληροφόρηση που δικαιούμαστε με βάση και τον Κώδικα που σε
συνδυασμό με όλα τα παραπάνω αποτελούν αντιθεσμική και ασύμβατη δράση με το ρόλο του
Προέδρου του ΔΣ να εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση το εν λόγω θέμα. Θα πρέπει να
αποσύρετε το θέμα
από την ημερήσια διάταξη λόγω ελλιπής ενημέρωσης και
πληροφόρησης και άνευ σχετικής επεξεργασμένης εισηγήσεως και πρωτίστως νομικού
τύπου.
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Τέλος θεσμικά θα πρέπει να δώσετε την ευκαιρία και το χρόνο να επεξεργαστεί το Τοπικό
Συμβούλιο της Τ.Κ Κοκκίνου το κείμενο, να το διαβουλευτεί όπως εκείνη νομίζει με τους κατοίκους
της και να προσκομίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο όποια απόφαση εκείνο νομίζει. Το Δημοτικό
Συμβούλιο θα πρέπει αφού ακούσει τις διαθέσεις και τις διευκρινήσεις από την επενδύτρια εταιρία,
να συνεδριάσει η επιτροπή , να απευθυνθεί επίσημα σε δικηγόρο για έγγραφη νομική γνωμάτευση
επί του κειμένου διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου και ακολούθως αφού υπάρξει όλη αυτή
η πληροφόρηση και ενημέρωση – ως οφείλατε να παράσχετε – προς τους δημοτικούς συμβούλους
να εισάγεται το θέμα και να ζητήσετε τη ψήφο του σώματος. Όλα τα υπόλοιπα υπηρετούν άλλους
σκοπούς και αποτελούν θεσμική εκτροπή του ρόλου σας και μη υπεράσπιση των
συμφερόντων του Δήμου μας.
Κι επειδή πολύ συχνά μας λέτε στο ΔΣ ότι όλοι κρινόμαστε από τους δημότες ,
σαφώς έχετε δίκιο , σε ότι αφορά την αυτοδιοικητική μας δράση όμως , κι όχι όταν πρέπει να
διασφαλίσουμε και να προασπίσουμε το συμφέρον των δημοτών και του Δήμου, αυτό δε κρίνετε
είναι επιβεβλημένο να το τηρείτε με απαρέγκλιτο τρόπο.
Με εκτίμηση

Τσιάμης Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος Ορχομενού

Στη συνέχεια τέθηκε στους εκπροσώπους της εταιρείας η παράληψη του σημείου του μνημονίου και συγκεκριμένα
η παραγ. (ii) στη σελίδα 5 του από 11.11.2016 Σχεδίου Συμφωνίας , η οποία είναι η εξής: (ii) τα τιμολόγια που θα
εκδίδει η Protergia για την παραγόμενη από το αιολικό πάρκο στη θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος» ηλεκτρική
ενέργεια θα εξοφλούνται εγκαίρως από τον ή τους εκάστοτε αντισυμβαλλομένους της, ή έστω με καθυστέρηση,
που δε θα ξεπερνά τους έξι (6) μήνες. Η παράληψη της ανωτέρω παραγράφου έγινε δεκτή.
Επίσης η κ Τσομπανίδου έδωσε διευκρινήσεις σε ερώτηση που διατυπώθηκε για την ερμηνεία της παραγράφου (ι)
της σελίδας 4 του από 11.11.2016 Σχεδίου Συμφωνίας και ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά η διευκρίνιση : ότι
αυτή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται αυτοδίκαιη παύση της Συμφωνίας Συνεργασίας, αλλά
αναστολή της εκτέλεσής της για όσο διάστημα παρεμποδίζεται η κατασκευή και λειτουργία του πάρκου.
Το λόγο πήρε ο κ. Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος ο οποίος είπε ότι φτάσαμε εδώ λόγω της αναβλητικότητας της
Διοίκησης που δεν λέει ξεκάθαρα τι θέλει. Επισήμανε επίσης ότι τα χρήματα που διαχειρίζονται οι δήμοι είναι
ελάχιστα και τα αντισταθμιστικά σημαντικά για τον Δήμο. Ανέφερε ακόμη ότι αυτές του είδους ήπιας μορφής
ενέργειας δεν τον βρίσκουν αντίθετο και ψηφίζει ΝΑΙ.
Το λόγο πήρε ο κ. Ιωάννης Στεφανίδης ο οποίος είπε ότι : Κατ΄ αρχήν απευθύνομαι στους εκπροσώπους της
εταιρίας γιατί αυτά που μας είπαν δεν γίνεται να μείνουν αναπάντητα. Μας είπαν λοιπόν οι εκπρόσωποι της
εταιρείας ότι το έργο θα εκτελεστεί!!! ανεξάρτητα από το τι θα πει το Δημοτικό Συμβούλιο!!!. Ότι μίλησαν με τις
τοπικές κοινωνίες και διαπίστωσαν την ανησυχία των κατοίκων.Το έργο θα εκτελεστεί. Εξ όσων γνωρίζω το ΣΤΕ δεν
έχει ακόμα εκδικάσει την προσφυγή των κατοίκων, αλλά εσείς τη βγάλατε την απόφαση. Παρά το γεγονός ότι δεν
εφαρμόσατε το μνημόνιο συνεργασίας επικαλούμενοι όρους του, επανέρχεστε με νέα καλύτερη πρόταση,
προφανώς επειδή αγαπάτε τους κατοίκους του Κόκκινου και του Ακραιφνίου και όχι γιατί φοβάστε την απόρριψη
του Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων.
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Γνωρίζετε ασφαλώς ότι η αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας –
Αντίκυρας, υποχρέωσε την αντίστοιχη εταιρεία σε αναδίπλωση.Δυο λόγια για το μνημόνιο συνεργασίας που τώρα
το λέμε “συμφωνία συνεργασίας”.
Κακώς η πρόταση ανάκλησης της απόφασης 73/20-5-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, έρχεται μετά νέα πρόταση
της εταιρίας. Η απόφασή μας έπρεπε να ανακληθεί γιατί η εταιρία επί έξι μήνες δεν υπέγραψε ούτε βέβαια
εφάρμοσε τις δεσμεύσεις της.
Ούτε η νέα συμφωνία θα εφαρμοστεί από την εταιρεία. Η Protergia μας έδειξε τις προθέσεις της από τον τρόπο που
χειρίστηκε το μνημόνιο συνεργασίας που εγκρίναμε με την 73/20-5-2016 απόφαση του ΔΣ.
Δεν θα εφαρμοστεί γιατί όπως λέει η νέα συμφωνία, όλες οι δεσμεύσεις αυτής ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι θα

“διεξάγονται απρόσκοπτα και άνευ οχλήσεως από τρίτους (π.χ. κατοίκους Δήμου Ορχομενού) οι εργασίες
αποπεράτωσης κατασκευής (συμπεριλαμβανομένων των απρόσκοπτων μεταφορών και ανεγέρσεων των
ανεμογεννητριών στο χώρο του έργου)” και σε περίπτωση που δεν ισχύσει το παραπάνω “η proergia θα έχει το
δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία συνεργασίας. Η σχετική καταγγελία θα έχει άμεσα αποτελέσματα
και συνεπεία αυτής η Protergia δεν θα έχει πλέον οποιαδήποτε υποχρέωση από η σε σχέση με την παρούσα
συμφωνία συνεργασίας ή από άλλη αιτία”.
Τρίτοι είναι οι Δημότες του Δήμου Ορχομενού; Εμείς είμαστε εκπρόσωποι αυτών των Δημοτών και στο όνομά τους
αποφασίζουμε.
Την επόμενη φορά που θα γίνει συγκέντρωση των κατοίκων, για να εφαρμοστεί η νέα συμφωνία, ο Δήμος θα
πρέπει να φροντίσει να διαλυθεί. Με ποια μέσα; Πως θα εμποδίσει την αντίδραση των δημοτών;
Παρακάτω αναφέρεται ότι “η παρούσα συμφωνία συνεργασίας καταργείται και παύει αυτοδικαίως να ισχύει σε

περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε άλλη δικαστική διαμάχη ενώπιον οποιωνδήποτε δικαστηρίων”.
Πως αλήθεια θα εξασφαλίσει ο Δήμος ότι κανένας πολίτης ή ομάδα πολιτών δεν θα προσφύγει στη δικαιοσύνη
κατά του πάρκου των ανεμογεννητριών;
Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε ως υποτελείς και παρά την αντιμετώπιση του Δημοτικού
Συμβουλίου και των Δημοτών από την εταιρεία, μια νέα συμφωνία.
Όμως αγαπητοί συνάδελφοι μπροστά μας έχουμε όλους τους κατοίκους του Κόκκινου, οι οποίοι είναι
αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να στηθούν οι ανεμογεννήτριες πάνω από τα κεφάλια τους. Δεν τους
ενδιαφέρουν τα οποιαδήποτε ανταποδοτικά.
Εμείς τι θα κάνουμε; θα τους αγνοήσουμε και πάλι;
Γιατί; επειδή πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστά πληροφορημένοι; επειδή πιστεύουμε ότι δεν γνωρίζουν το
συμφέρον τους;
Η εταιρεία επιδιώκει το κέρδος και αυτό είναι θεμιτό. Όμως η επιδίωξη της μεγιστοποίησης του κέρδους
αγνοώντας την πραγματικότητα και αδιαφορώντας για τις συνέπειες είναι απαράδεκτο.
Η πραγματικότητα είναι ότι ανάμεσα στο Κόκκινο και στο Ακραίφνιο (σε απόσταση λιγότερο από 500 μέτρα
από το Κόκκινο και 700 από το Ακραίφνιο) θα τοποθετηθούν 6 τεράστιοι πυλώνες 80 μέτρων με πτερύγια
πλάτους 50 μέτρων, δηλαδή συνολικό ύψος κάθε ανεμογεννήτριας 130 μέτρα.
Τι σημαίνει για τους κατοίκους των δύο οικισμών αυτό; Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για τις επιπτώσεις,
που ούτως ή άλλως έχουν ακουστεί επανειλημμένα σε αυτή την αίθουσα.
Θα περιοριστώ στις παρακάτω επισημάνσεις:
1. Η νομοθεσία προβλέπει ότι η ελάχιστη απόσταση της εγκατάστασης ανεμογεννητριών από οικισμό
είναι τα 500 μέτρα. Γιατί επιλέγεται από την εταιρεία η οριακή απόσταση από τον οικισμό του Κόκκινου;
Πιθανά προβλέπει ότι στο Κόκκινο δεν θα υπάρξει ανάπτυξη του οικισμού, ιδιαίτερα στα νότια του χωριού δεν
θα κτιστούν νέα σπίτια για δεκαετίες. Με την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης η ακίνητη περιουσία των
συγκεκριμένων κατοίκων απαξιώνεται. Ποια αντισταθμιστικά θα τους αποζημιώσουν;
2. Σύμφωνα με το εργαστήριο αιολικής ενέργειας του ΤΕΙ Κρήτης, για μια ανεμογεννήτρια με ισχύ
εκπεμπόμενου θορύβου 105db η διάχυση του ήχου των 40db χρειάζεται απόσταση 575 μέτρων. Έχει πάει
κανένας από αυτούς που εγκρίνουν τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάτω από τις ανεμογεννήτριες
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όταν λειτουργούν; Σύμφωνα με το ίδιο εργαστήριο για ανεμογεννήτριες με μήκος πτερυγίου 45 μέτρων η
σκίαση μπορεί να φτάσει έως ένα χιλιόμετρο.
3. Τι θα γίνει μετά από 20-30 χρόνια όταν θα πάψουν οι όποιες εργασίες συντήρησης; Θα αναλάβει
κανείς το κόστος απομάκρυνσής τους; Η εμπειρία σας από παρόμοιες περιπτώσεις μέχρι τώρα τι σας λέει; Οι
ανεμογεννήτριες θα παραμείνουν εκεί για δεκαετίες άχρηστα σκουριασμένα κουφάρια, πάνω από τα κεφάλια
των σημερινών και αυριανών παιδιών.
Προτείνω λοιπόν προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να μην κάνουμε αποδεκτό το νέο σύμφωνο συνεργασίας.
2. Να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στους κατοίκους του Κόκκινου που αγωνίζονται για τη ζωή
τους και το μέλλον των παιδιών τους.
Το λόγο πήρε ο κ. Γεώργιος Σκόπας επικεφαλής του συνδυασμού «Λαϊκή συσπείρωση» ο οποίος είπε: Είναι
θέμα πολιτικής και όλα εξαρτώνται από την Ε.Ε.. Για την απελευθέρωση της ενέργειας, για την αειφόρο
ανάπτυξη έχει αναφερθεί ξανά, από το ΄ 92 και μετά , τι έχει θεσμοθετηθεί και το τι γίνεται; Για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : το ρεύμα τι είναι ; είναι φυσικό αγαθό , η ενέργεια που παράγεται από το
νερό , τον αέρα , τον ήλιο, είναι φυσικό αγαθό , ως παράταξη έτσι το εννοούμε, έτσι τοποθετούμαστε ,έτσι
το μεταφέρουμε σε όλους του πολίτες. Η κάθε αστική κυβέρνηση , ΝΔ , ΠΑΣΟΚ , ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα , οι ποιο
προηγούμενοι , έχουν ψηφίσει , την απελευθέρωση της ενέργειας .Τι σημαίνει αυτό; Πως συστήνονται αυτές
οι εταιρείες, ποιος τις πληρώνει , όλοι εμείς.
Οι εταιρείας το συμφέρον τους κοιτάνε , ναι, αλλά ποιους έχουν δίπλα τους οι εταιρείες , έχουν δίπλα τους
την εκάστοτε κυβέρνηση. Η κάθε εταιρεία που συστήνεται έχει σκοπό το κέρδος, υπάρχει περιπτώσει να χάνει
η εταιρεία λεφτά; Τα δωράκια αυτά που δίνονται ( από την εταιρεία) είναι φύκια και μεταξωτές κορδέλες.
Θεωρούμε , ως παράταξη και ως ΚΚΕ, ότι η ενέργεια είναι φυσικό αγαθό. Στην Αμερική που έγινε το black
out η ενέργεια ήταν σε ιδιώτες. Οι Γάλοι δεν είναι χαζοί, οι Κινέζοι δεν είναι χαζοί που αγοράζουν μονάδες
παραγωγής ενέργειας αλλά στο δημόσιο , όχι ιδιωτικές εταιρείες. Τα ίδιο κάνουν και οι εγγλέζοι. Μεγάλα παιδιά
είσαστε ,ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και να σκεφτείτε τι μας περιμένει; Σήμερα το 2016
δεν έχουμε θέρμανση και πεθαίνουν από τα μαγκάλια , από το κάρβουνο και μας λένε για ανάπτυξη. Δεν
ψηφίζει.
Το λόγο πήρε η κ Γεωργίου – Ζάντζα η οποία είπε ότι από τι στιγμή που η εταιρεία δεσμεύθηκε να αλλάξει το
μνημόνιο όπως αναφέρθηκε ανωτέρω και εφόσον διασφαλίζεται ότι δεν απειλούνται οι Τοπικές Κοινότητες, Θα
ψηφίσει το μνημόνιο και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του ,αφού προηγουμένως δει το
μνημόνιο η εφταμελής επιτροπή η οποία έχει συσταθεί γι΄αυτό.
Ακολούθησε ψηφοφορία:
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (NΑΙ) , ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (NΑΙ), ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ΠΑΡΩΝ), ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (NΑΙ) , ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ (NΑΙ) , ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (NΑΙ) ,ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (NΑΙ), ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (NΑΙ), ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (NΑΙ), ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (NΑΙ), ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΟΧΙ), ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ (ΟΧΙ) , ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΟΧΙ), ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΧΙ).

(NΑΙ),
(NΑΙ),
(NΑΙ),
(ΟΧΙ),

ΑΠΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΤΤΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ,ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Τ.Κ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΝΑΙ) , Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΟΧΙ)
ΣΥΝΟΛΟ: Δέκα τρία (13) ΝΑΙ, Έξι (6) ΟΧΙ, Ένα (1) ΠΑΡΩΝ
Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Ο Πρόεδρος κάλεσε να τους δημοτικούς συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά), έλαβε
υπόψη τις σχετικές διατάξεις ,την αριθ. 73/2016 Απόφαση του Δ.Σ. , την αριθμ. 26/2016 Απόφαση Τ.Σ.
Κοκκίνου , τη συμφωνία συνεργασίας, την αριθμ. πρωτ. 12656/24-11-2016 επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ.
κ. Ρόδη Λάμπρου , την αριθμ. πρωτ. 62/29-11-2016 επιστολή του Προέδρου Τ.Κ. Κοκκίνου , την επιστολή του
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Ιωάννη Τσιάμη ( αριθμ. πρωτ. 12862/30-11-2016 ),
3852/2010 , μετά από διαλογική συζήτηση :

τις διατάξεις των άρθρων 67,225,226,227 του ν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(ΜΕ Δέκα τρία (13) ΝΑΙ, Έξι (6) ΟΧΙ, Ένα (1) ΠΑΡΩΝ)

1. Την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 73/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε έγκριση
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ορχομενού και της εταιρείας Protergia A.E. και

2. Την έγκριση του νέου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ορχομενού και της εταιρείας
Protergia A.E. και τα συνημμένα: 1. Ο Πίνακας δωρεών 2011–2016, 2. το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
Χρονοδιάγραμμα κατανομής χρηματικών ποσών/δωρεών 2011-2019 , 3. το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
Κατάλογος έργων και δράσεων νέας συμφωνίας συνεργασίας 2016 ,τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης , το οποίο έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η «Protergia Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής η “Protergia”) είναι
100% θυγατρική της εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων
των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών δραστηριοτήτων του ομίλου Μυτιληναίος. Η Protergia εστιάζει
στρατηγικά στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου μείγματος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ
θερμικών σταθμών ισχύος 1.200 MW με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδων ΑΠΕ ισχύος 1.000 MW περίπου σε
λειτουργία, σε φάση κατασκευής ή σε ανάπτυξη και αποτελεί τον πρωτεργάτη, τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο
παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με έμφαση και σαφή προσανατολισμό σε πράσινες πηγές
ενέργειας.
Η Protergia πιστεύει ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, εξασφαλίζει προοπτικές για τις
επιχειρήσεις και την κοινωνία και ότι είναι αναγκαίο η πορεία των επιχειρήσεων να συμπορεύεται με
πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης προκειμένου να θεμελιώνεται ουσιαστικά η βιώσιμη ανάπτυξη. Η παραδοχή
αυτή, ότι δηλαδή, ο επιχειρηματικός κόσμος χρειάζεται να συνεισφέρει παράλληλα τόσο στην οικονομία όσο
και στην κοινωνία αποτελεί για την Protergia γνώμονα για τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές της αποφάσεις
καθώς και την καθημερινή της δραστηριότητα.
H Protergia ενδιαφέρεται ουσιαστικά για το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, που αντανακλά τη δέσμευσή της
ως προς την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει τη συμμόρφωσή της με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους
σχετικούς κανονισμούς αλλά και την ορθή διαχείριση των κινδύνων ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Ταυτόχρονα, η εταιρεία πρωτοπορεί σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, πέραν των υποχρεώσεών της από το νόμο, έχοντας αναλάβει ρόλο ενεργού κοινωνικού εταίρου σε
επίπεδο τοπικών κοινωνιών, όπου αναπτύσσει δραστηριότητα. Έτσι, όχι μόνο δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας,
αλλά συνεισφέρει και σε επίπεδο υποδομών και δράσεων, που ενισχύουν την πολιτιστική και οικονομική ζωή
των περιοχών όπου αναπτύσσει τα έργα της.
Στο πλαίσιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Protergia (απευθείας και
μέσω των θυγατρικών της εταιρειών «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - «Spider», και «ΑΙΟΛΙΚΗ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - «Αιολική Σαμοθράκης», εφεξής οι «Θυγατρικές») αναπτύσσει
αιολικά πάρκα εντός των ορίων του Δήμου Ορχομενού, στις θέσεις «Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος» (Protergia),
«Χελώνα» (Spider) και «Μικροβούνι» (Αιολική Σαμοθράκης) (εφεξής τα «Αιολικά Πάρκα» ή το «Αιολικό
Πάρκο»).
Η Protergia:
δηλώνει ότι θα υλοποιήσει, η ίδια ή μέσω των Θυγατρικών της και κάθε καθολικού ή ειδικού
διαδόχου αυτών ως προς τα σχετικά έργα, έργα κοινής ωφέλειας εντός των ορίων του Δήμου
Ορχομενού με στόχο τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και κατοίκων του δήμου αυτού, σε
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συνεννόηση και συνεργασία με το Δήμο Ορχομενού και σε συνάρτηση με τις ανάγκες του, υπό τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα.
Ο Δήμος Ορχομενού, καλωσορίζει την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως αιολικών
πάρκων, εντός των ορίων του, γιατί αποτελούν έργα κοινής ωφέλειας, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και
συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι τα έργα αυτά συνδέονται με οικονομικά οφέλη για το δήμο και τους κατοίκους
του. Συγκεκριμένα, ποσοστό 2,7% επί των ακαθάριστων εσόδων του κάθε αιολικού πάρκου, αποδίδεται κατά
νόμον ετησίως στο δήμο και στους κατοίκους του, οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο Δήμος Ορχομενού:
δηλώνει ότι θα υποστηρίξει ενεργά και θα σταθεί αρωγός της αδειοδότησης, ανάπτυξης,
κατασκευής και λειτουργίας των παραπάνω Αιολικών Πάρκων της Protergia και των Θυγατρικών
της, σεβόμενος τις αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της προστασίας του δημοσίου
συμφέροντος και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη, η κατασκευή και η λειτουργία
των Αιολικών Πάρκων εκ μέρους της Protergia και των Θυγατρικών της θα σέβεται και θα
συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία.
Στο πλαίσιο των παραπάνω βασικών αρχών και δηλώσεων, στον Ορχομενό Βοιωτίας, συμφωνήθηκαν τα
παρακάτω μεταξύ του Δήμου Ορχομενού, ο οποίος εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, κ. Λουκά Υπερήφανο, και
της εταιρείας «Protergia Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας», η οποία
εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ντίνο Μπενρουμπή:
Η Protergia:
 σε ένδειξη άμεσης έμπρακτης επιβεβαίωσης του ενδιαφέροντός της για το Δήμο Ορχομενού και την
τοπική κοινωνία, έχει προβεί από το 2011 μέχρι σήμερα, σε χορηγίες και δωρεές συνολικής δαπάνης
πλέον των 70.000€ όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα,






συνέδραμε, επίσης, τους στόχους του σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, ενισχύοντας με το ποσό των 15.000€
την προσπάθεια δημιουργίας αρχαιολογικού πάρκου στην περιοχή του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού
Βοιωτίας (2011),
κατά την εναπομένουσα διάρκεια κατασκευής και κατά την διάρκεια της λειτουργίας του αιολικού
πάρκου στη θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος», θα υλοποιήσει έργα κοινής ωφέλειας και θα
υποστηρίξει δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα στο Δήμο Ορχομενού, που θα προταθούν από τον Δήμο,
σε συνεννόηση και σε συνεργασία μαζί του και σε συνάρτηση με τις ανάγκες του, και σε κάθε
περίπτωση μέχρι του συνολικού ποσού των 425.000€, πλέον ΦΠΑ, όπως αναλύεται στο συνημμένο
Παράρτημα Ι. Ειδικότερα, η Protergia θα υλοποιήσει, για τις ανάγκες του δήμου και των κατοίκων των
τοπικών κοινοτήτων Κοκκίνου και Ακραιφνίου, υπό μορφή κατασκευής έργων ή/και δωρεών, τις
δράσεις, που συμφωνούνται με την παρούσα συμφωνία συνεργασίας, που θα προταθούν από τον
Δήμο Ορχομενού, και οι οποίες περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ, σε τρεις φάσεις:


Α’ Φάση: Κατά την Α’ φάση, δηλαδή από την ημερομηνία ισχύος και υπογραφής του παρόντος
μέχρι 31.12.2017, θα διατεθεί για τις ανάγκες του Δήμου Ορχομενού και των τοπικών
κοινοτήτων Κοκκίνου και Ακραιφνίου συνολικό ποσό μέχρι 300.000 €.



Β’ Φάση: Κατά τη Β’ φάση, δηλαδή εντός του 2018, θα διατεθεί για τις ανάγκες των τοπικών
κοινοτήτων Κοκκίνου και Ακραιφνίου συνολικό ποσό μέχρι 75.000€.



Γ’ Φάση: Κατά τη Γ’ φάση, δηλαδή εντός του 2019, θα διατεθεί για τις ανάγκες των τοπικών
κοινοτήτων Κοκκίνου και Ακραιφνίου συνολικό ποσό μέχρι 50.000€,

για τους σκοπούς της κατασκευής του αιολικού πάρκου στη θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος»
εξασφάλισε ότι χρησιμοποιήθηκε προσωπικό και ελήφθησαν όσο το δυνατό περισσότερες προμήθειες
(π.χ. υλικά) και εξοπλισμός από την τοπική κοινωνία, και θα επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου Ορχομενού να παρακολουθούν την εκτέλεση των έργων κοινής ωφέλειας. Επίσης, δεσμεύεται
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να ενημερώνει το Δήμο Ορχομενού σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης των υπόψη έργων,
ώστε αυτά να είναι της αρεσκείας του και να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των τοπικών
κοινοτήτων Κοκκίνου και Ακραιφνίου, για τις οποίες θα υλοποιηθούν,


σε περίπτωση που για λόγους αδειοδότησης ή άλλους, προκύπτει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου έργου ή
δράσης, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ, παρέχεται η δυνατότητα
αντικατάστασής του με άλλο που θα προτείνει ο Δήμος Ορχομενού, αντίστοιχης αξίας,



πέραν των έργων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, εφόσον το αιολικό πάρκο στη θέση
«Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος» περατώσει ανεμπόδιστα την κατασκευή του και λειτουργήσει για
διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας του, χωρίς
προβλήματα οποιασδήποτε φύσεως από τρίτους (π.χ. εξώδικες ή/και δικαστικές διενέξεις), και
επιπλέον απορριφθεί η με αριθμό κατάθεσης Ε1706/2016 αίτηση ακύρωσης αδειών του αιολικού
πάρκου στη θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος», που εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας (τα ανωτέρω σωρευτικά), η Protergia αναλαμβάνει:
(α)

στο πλαίσιο της δασοπροστασίας του δάσους στην τοπική κοινότητα Κοκκίνου, την εκπόνηση
ειδικής μελέτης πυροπροστασίας από ειδικευμένο δασολόγο της επιλογής της, την προμήθεια και
εγκατάσταση υδατοδεξαμενών, την κατασκευή εξοπλισμένων δασοπυροφυλακίων, καθώς και
την υλοποίηση όποιου άλλου μέτρου προκύψει από την παραπάνω μελέτη, και

(β)

τη συντήρηση των υπό (α) αναφερομένων έργων δασοπροστασίας καθόλη τη διάρκεια
λειτουργίας του αιολικού πάρκου στη θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος».

Ο Δήμος Ορχομενού:


δεσμεύεται ότι οι ως άνω περιγραφόμενες δράσεις (έργα ή/και δωρεές) κοινής ωφέλειας, όπως έχουν
συμφωνηθεί στα συνημμένα Παραρτήματα Ι & ΙΙ, δεν θα υπερβούν τα συμφωνηθέντα ποσά, και θα
υλοποιηθούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, όπως αναφέρεται στην
παρούσα και στα Παραρτήματά της, και υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας. Σε περίπτωση που η
δαπάνη κατασκευής κάποιου έργου/δράσης υπερβεί τη συμφωνηθείσα δαπάνη, η Protergia δεν θα
καλύπτει το παραπάνω ποσό. Για το ποσό, που θα έχει ήδη διατεθεί από την Protergia, δεν θα έχει
καμία ευθύνη ο Δήμος Ορχομενού είτε για την επιστροφή του, είτε αποζημίωσης,



αναλαμβάνει την ευθύνη αδειοδότησης των παραπάνω έργων κοινής ωφέλειας, εξασφάλισης όλων των
απαραίτητων προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη κατασκευή τους και την παροχή κάθε διευκόλυνσης
για και κατά την υλοποίησή τους. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής και την παράδοση των
έργων/ολοκλήρωση των δράσεων, ο Δήμος Ορχομενού θα βεβαιώσει γραπτά την παραλαβή τους, και



αναλαμβάνει επίσης την ευθύνη δρομολόγησης και παρακολούθησης της υλοποίησης των
δωρεών/δράσεων, και κάθε ευθύνη ως κύριος του κάθε κατασκευαστικού έργου, και την υποχρέωση
προβολής και επικοινωνίας των δωρεών/δράσεων προς την τοπική κοινωνία.

Όλες οι παραπάνω δεσμεύσεις της Protergia, ισχύουν για όλο το χρονικό διάστημα κατά τη φάση
αποπεράτωσης της κατασκευής και κατά τη φάση λειτουργίας του αιολικού πάρκου στη θέση «Μεγάλο Βουνό Ανεμόμυλος» (περιλαμβανομένου του σχετικού με το έργο αυτό υποσταθμού και γενικά των έργων σύνδεσής
του με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας), υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγονται απρόσκοπτα και
άνευ οχλήσεως από τρίτους (π.χ. κατοίκους Δήμου Ορχομενού) οι εργασίες αποπεράτωσης κατασκευής
(συμπεριλαμβανομένων των απρόσκοπτων μεταφορών και ανεγέρσεων των ανεμογεννητριών στο χώρο του
έργου), λειτουργίας, συντήρησης, και γενικά κάθε δραστηριότητα, που σχετίζεται (α) με το αιολικό πάρκο στη
θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος», και (β) με το σχετικό με το έργο αυτό υποσταθμό και γενικά με τα έργα
σύνδεσής του με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε περίπτωση που δεν ισχύουν τα ανωτέρω, η Protergia θα έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα
συμφωνία συνεργασίας. Η σχετική καταγγελία θα έχει άμεσα αποτελέσματα και συνεπεία αυτής η Protergia δεν
θα έχει πλέον οποιαδήποτε υποχρέωση από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία συνεργασίας, ή από άλλη
αιτία.
Η παρούσα συμφωνία συνεργασίας καταργείται και παύει αυτοδικαίως να ισχύει σε περίπτωση που:
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(α)

ανακληθεί οποιαδήποτε άδεια, η οποία αφορά στο αιολικό πάρκο της Protergia στη θέση «Μεγάλο
Βουνό - Ανεμόμυλος» ή/και στο σχετικό με το έργο αυτό υποσταθμό, και γενικά τα έργα σύνδεσής
του με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή

(β)

γίνει μερικά ή ολικά δεκτή η με αριθμό κατάθεσης Ε1706/2016 αίτηση ακύρωσης αδειών του αιολικού
πάρκου στη θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή

(γ)

υπάρξει οποιαδήποτε άλλη, πλέον της υπό (β) ανωτέρω, δικαστική διαμάχη ενώπιον οποιωνδήποτε
δικαστηρίων (π.χ. Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), διοικητικά δικαστήρια, πολιτικά δικαστήρια, κλπ)
με στόχο την ακύρωση ή αναστολή αδειών του αιολικού πάρκου στη θέση «Μεγάλο Βουνό Ανεμόμυλος» (περιλαμβανομένων αδειών που σχετίζονται με το σχετικό με το έργο υποσταθμό και
γενικά τα έργα σύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας), ή/και με στόχο την
αναστολή και γενικά παρεμπόδιση της κατασκευής ή/και της λειτουργίας ή/και της συντήρησης του
αιολικού πάρκου αυτού ή/και του σχετικού με το έργο αυτό υποσταθμού, και γενικά των έργων
σύνδεσής του με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας κατά τα ανωτέρω, η Protergia δεν θα
έχει πλέον οποιαδήποτε υποχρέωση από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία συνεργασίας, ή από άλλη
αιτία.
Όλες οι παραπάνω δεσμεύσεις του Δήμου Ορχομενού ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η Protergia θα
αποκαταστήσει με δαπάνες της, κάθε βλάβη, που θα προκύψει στις τοπικές κοινότητες Κοκκίνου και
Ακραιφνίου, κατά την κατασκευή και λειτουργία του αιολικού πάρκου στη θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος»
από υπαιτιότητά της ή υπεργολάβων ή προστηθέντων αυτής, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30)
ημερών από τη διαπίστωση/επιβεβαίωση από την ίδια της ανωτέρω βλάβης.
Η παρούσα συμφωνία συνεργασίας ισχύει μετά από την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Ορχομενού και συντάχθηκε σε δύο (2) πανομοιότυπα πρωτότυπα, ένα (1) για κάθε Μέρος.
Ημερομηνία:

………………………. 2016

Για τον Δήμο Ορχομενού

Για την Protergia

Ο Δήμαρχος

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ

ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ / ΔΩΡΕΩΝ 2011 - 2019

Αρχική Συμφωνία Συνεργασίας (Μνημόνιο 2011)

Νέα Συμφωνία Συνεργασίας (2016)

Υπολειπόμενες
Δωρεές
Μνημονίου (€)

Α΄ ΦΑΣΗ: Από την
ημερομηνία ισχύος
και υπογραφής της
Συμφωνίας
Συνεργασίας έως
31/12/2017

Β' ΦΑΣΗ:
2018
Ποσά σε €

Γ' ΦΑΣΗ:
2019
Ποσά σε €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

20.000,0

15.000,0

75.000,0

0,0

0,0

75.000,0

95.000,0

215.000,0

35.000,0

180.000,0

130.000,0

45.000,0

25.000,0

200.000,0

235.000,0

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ

0,0

5.000,0

-5.000,0

95.000,0

30.000,0

25.000,0

150.000,0

155.000,0

ΣΥΝΟΛΟ

250.000,0

60.000,0

190.000,0

300.000,0

75.000,0

50.000,0

425.000,0

485.000,0

Ποσά σε €:
2011

Υλοποιημένες
Δωρεές
Μνημονίου 20112015 (€)

ΔΗΜΟΣ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

35.000,0

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ 2011 ΕΩΣ 2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2016
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΑ
(ευρώ)

1. ΜΕΛΕΤΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

20.000,00

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΟΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ - ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ

55.000,00

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

2. ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟ ΠΗΓΑΔΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

200.000,00

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΛΙΟΠΗΓΑΔΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Χα ΙΩΑΝΝΗ
1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

140.000,00

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Τ.Κ. ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

10.000,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

425.000,00
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΩΡΕΩΝ 2011 - 2016
2011
A/A

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΟΣΟ

1

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΧΛΩΡΟΤΑΠΗΤΑ KOKKINO

25.000

2

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

10.000

3

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΟΣ "ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ"

5.000

4

ΔΩΡΕΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΙΑΖΩΜΑ)

15.000

ΣΥΝΟΛΟ

55.000

2012
1

2

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

1.000,00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΚΡΑΙΦΝΕΙΣ"

1.000,00

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.000,00

2014
1

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΩΡΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

10.500,0

2

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ (ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ)

3.500,0

3

ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΚΡΑΙΦΝΕΙΣ"

1.000,0

ΣΥΝΟΛΟ

15.000,0

2015
1

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

3.000,0

ΣΥΝΟΛΟ

3.000,0

2016
1

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1500LT)

1.000,0

2

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1500LT)

1.000,0

ΑΔΑ: ΩΞ28ΩΞ6-ΖΩΥ
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3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Τ.Κ. ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ (Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
€5.000 / ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ –
ΟΙ ΑΚΡΑΙΦΝΕΙΣ €2.000 / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ €2.000 / ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ €1.000)
ΣΥΝΟΛΟ

10.000,0

12.000,0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011 - 2016

88.000,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 189/2016
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΟΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
, ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΖΑΝΤΖΑ
ΕΛΕΝΗ , ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ,
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
Τ.Κ
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
Κ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
Τ.Κ.
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ .

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ορχομενός 5 -12 - 2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ

