
 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µήνα ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 
και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 645/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 26/11/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 645 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
28/26-11-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Παροχή γνώµης επί της αίτησης της εταιρείας “Ανανεώσιµες Θεσσαλίας Ανώνυµη 
Ενεργειακή Εταιρεία” για τη λειτουργία αιολικών σταθµών παραγωγής ενέργειας 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 31839/22-11-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  15) Παπαγεωργίου Σταύρος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 2) Χλαπάνας Ηλίας 

3) Γούλας Σωτήριος  17) Σούφλα Ουρανία 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  18) Τσιούκης Λάµπρος 4) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 5) Χάρµπας Θωµάς 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Γεννάδιος Ιωάννης  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Ντελής Ιωάννης     Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  23) Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  25) Γιοβάνης Γεώργιος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  26) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  27) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα  28) Τσαντήλας Βασίλειος  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 



 

 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Απόντες ήταν -αν και κλήθηκαν νόµιµα- οι 

πρόεδροι των Τ.Κ Ραχούλας, Νεράιδας, Μολόχας, Απιδιάς και Αµαράντου.  

-------------------------------------- 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε παροχή 
γνώµης επί της αίτησης της εταιρείας “Ανανεώσιµες Θεσσαλίας Ανώνυµη Ενεργειακή 
Εταιρεία” για τη λειτουργία αιολικών σταθµών παραγωγής ενέργειας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
Α) 1. Τα υπ'αριθ. πρωτ. 7429, 7430, 7431/26-3-2013 έγγραφα της εταιρείας “Ανανεώσιµες 
Θεσσαλίας Ανώνυµη Ενεργειακή Εταιρεία”, µε τα οποία ζητείται η γνωµοδότηση του ∆ήµου 
Καρδίτσας για τη λειτουργία αιολικών σταθµών παραγωγής ενέργειας εντός των ορίων της 
διοικητικής του περιφέρειας. 
 
2. Το υπ'αριθ. πρωτ. 19708/25-7-2013 έγγραφο της εταιρείας “Ανανεώσιµες Θεσσαλίας 
Ανώνυµη Ενεργειακή Εταιρεία”, µε το οποίο γίνεται ανάλυση κατανοµής του ειδικού τέλους 
και της παροχής κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών εγκατάστασης των 
αιολικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 
 
3. Τις αποφάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων: 
α) Αµαράντου: Το Τοπικό Συµβούλιο µε την υπ'αριθµ. 3/2013 απόφασή του δεν συναινεί 
στην παροχή άδειας στην εταιρεία “Ανανεώσιµες Θεσσαλίας Ανώνυµη Ενεργειακή Εταιρεία” 
για τη λειτουργία αιολικού σταθµού παραγωγής ενέργειας στη θέση “Καπροβούνι” περιοχής 
Τ.Κ Αµαράντου 
β) Απιδιάς: Το Τοπικό Συµβούλιο µε την υπ'αριθµ. 12/2013 απόφασή του γνωµοδοτεί θετικά 
για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη 
θέση “Καπροβούνι – Κεφαλόβρυση” µε τους όρους που ειδικότερα στην απόφαση αυτή 
αναφέρονται 
β) Απιδιάς: Το Τοπικό Συµβούλιο µε την υπ'αριθµ. 13/2013 απόφασή του γνωµοδοτεί θετικά 
για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη 
θέση “Κούλια – Κορυφή – Προφήτης Ηλίας” µε τους όρους που ειδικότερα στην απόφαση 
αυτή αναφέρονται 
δ) Μολόχας: Το Τοπικό Συµβούλιο µε την υπ'αριθµ. 5/2013 απόφασή του γνωµοδοτεί θετικά 
για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη 
θέση “Καπροβούνι – Κεφαλόβρυση” µε τους όρους που ειδικότερα στην απόφαση αυτή 
αναφέρονται 
ε) Μολόχας: Το Τοπικό Συµβούλιο µε την υπ'αριθµ. 6/2013 απόφασή του γνωµοδοτεί θετικά 
για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη 
θέση “Κούλια – Κορυφή – Προφήτης Ηλίας” µε τους όρους που ειδικότερα στην απόφαση 
αυτή αναφέρονται 
 
4. α) Την υπ'αριθµ. 729/2012 απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, µε την οποία 
χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος 36 MW στη 
θέση “Γιώτης” της ∆.Ε Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας στην εταιρεία µε την επωνυµία 
“Ανανεώσιµες Θεσσαλίας Ανώνυµη Ενεργειακή Εταιρεία”  
β) Τα συνηµµένα στην ανωτέρω απόφαση: 
I) Υπ'αριθ. πρωτ. 1844/14-12-2009 γνωµοδότηση του Ε.Ο.Τ (Περ. Υπ. Τουρισµού 
Θεσσαλίας)  
II) Υπ'αριθ. πρωτ. ∆3/∆/25643/6699 γνωµάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
III) Υπ'αριθ. πρωτ. 681/27-3-2013 γνωµοδότηση της Λ∆' Εφορείας Προϊστορικών & 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
IV) Υπ'αριθ. πρωτ. 5907/216968/5-11-2013 πράξη χαρακτηρισµού έκτασης του ∆ασαρχείου 
Καρδίτσας   



 

 

V) Υπ'αριθ. πρωτ. 1836/7-7-2009 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων 
VI) Υπ'αριθ. πρωτ. 53257/1611/ΑΠΕ605/22-12-2009 γνωµοδότηση του Υπουργείου 
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι (Γ.Γ. Επικοινωνιών)  
VII) Υπ'αριθ. πρωτ. 1477/6-11-2012 βεβαίωση της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. Καρδίτσας 
VIII) Υπ'αριθ. πρωτ. Φ.100.1/162197/Σ.10348/23-10-2009 έγγραφο του Γ.Ε.ΕΘ.Α 
IX) Υπ'αριθ. πρωτ.  3870/09/11-1-2010 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας πρ. Νοµαρχίας 
Καρδίτσας 
X) Υπ'αριθ. πρωτ. 3296/17-7-2009 έγγραφο της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
 
5. α) Την υπ'αριθµ. 730/2012 απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, µε την οποία 
χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος 37,5 MW στη 
θέση “Καπροβούνι - Κεφαλόβρυση” των ∆.Ε Καλλιφωνίου και Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας 
στην εταιρεία µε την επωνυµία “Ανανεώσιµες Θεσσαλίας Ανώνυµη Ενεργειακή Εταιρεία”  
β) Τα συνηµµένα στην ανωτέρω απόφαση: 
I) Υπ'αριθ. πρωτ. 5214/22-10-2012 έγγραφο χρήσεων γης του τµήµατος πολεοδοµικών 
εφαρµογών του ∆ήµου Καρδίτσας 
II) Υπ'αριθ. πρωτ. 2345/8-11-2012 γνωµοδότηση του Ε.Ο.Τ (Περ. Υπ. Τουρισµού 
Θεσσαλίας)  
III) Υπ'αριθ. πρωτ. 1478/6-11-2012 βεβαίωση της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. Καρδίτσας 
IV) Υπ'αριθ. πρωτ. 2556/11-10-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων 
V) Υπ'αριθ. πρωτ. 789/27-3-2013 γνωµοδότηση της Λ∆' Εφορείας Προϊστορικών & 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
VI) Υπ'αριθ. πρωτ.  Φ.100.1/268610/Σ.1109/20-3-2013 έγγραφο του Γ.Ε.ΕΘ.Α 
VII) Υπ'αριθ. πρωτ. ∆3/∆/6096/1506/5-3-2013 γνωµάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας 
VIII) Υπ'αριθ. πρωτ. 6091/223314/12-11-2013 πράξη χαρακτηρισµού έκτασης του 
∆ασαρχείου Καρδίτσας   
IX) Υπ'αριθ. πρωτ. 3876 και 3877 π.ε/9-4-2013 έγγραφο της 19ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 
Χ) Υπ'αριθ. πρωτ. 43348/876/ΑΠΕ1317/21-12-2012 γνωµοδότηση του Υπουργείου 
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι (Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών)  
 
6. α) Την υπ'αριθµ. 731/2012 απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, µε την οποία 
χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος 37,5 MW στη 
θέση “Κούλια – Κορυφή – Προφήτης Ηλίας” της ∆.Ε Καλλιφωνίου του ∆ήµου Καρδίτσας 
στην εταιρεία µε την επωνυµία “Ανανεώσιµες Θεσσαλίας Ανώνυµη Ενεργειακή Εταιρεία”  
β) Τα συνηµµένα στην ανωτέρω απόφαση: 
I) Υπ'αριθ. πρωτ. 3236 π.ε/27-3-2013 γνωµοδότηση της Λ∆' Εφορείας Προϊστορικών & 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
II) Υπ'αριθ. πρωτ. 3876 και 3877 π.ε/9-4-2013 έγγραφο της 19ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 
III) Υπ'αριθ. πρωτ. Φ.100.1/268609/Σ.1108/20-3-2013 έγγραφο του Γ.Ε.ΕΘ.Α 
IV) Υπ'αριθ. πρωτ. ∆3/∆/6099/1507/5-3-2013 γνωµάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας 
V) Υπ'αριθ. πρωτ. 5213/22-10-2012 έγγραφο χρήσεων γης του τµήµατος πολεοδοµικών 
εφαρµογών του ∆ήµου Καρδίτσας 
VI) Υπ'αριθ. πρωτ.  2555/11-10-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων 
VII) Υπ'αριθ. πρωτ. 2344/8-11-2012 γνωµοδότηση του Ε.Ο.Τ (Περ. Υπ. Τουρισµού 
Θεσσαλίας)  
VIII) Υπ'αριθ. πρωτ. 1479/6-11-2012 βεβαίωση της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. Καρδίτσας 
IX) Υπ'αριθ. πρωτ. 43347/877/ΑΠΕ1318/21-12-2012 γνωµοδότηση του Υπουργείου 
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι (Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών)  
 



 

 

7. Την εισήγηση του εντεταλµένου δηµοτικού συµβούλου σε θέµατα Αγροτικής Ανάπτυξης & 
προώθησης ΑΠΕ, Αθ. Μαρκινού, η οποία έχει ως εξής: 
Η εταιρεία “Ανανεώσιµες Θεσσαλίας Ανώνυµη Ενεργειακή Εταιρεία” µε έγγραφό της (αρ. 
πρωτ. 7429/26-3-13) ζητά από το ∆ήµο Καρδίτσας τη θετική γνωµοδότηση για την 
υλοποίηση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε ανεµογεννήτριες. 
Ο σταθµός συνολικής ισχύος 111 MW θα αποτελείται από τις επιµέρους εγκαταστάσεις: 
• Θέση ΚΑΠΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ (όρια των ΤΚ Μολόχας, Απιδιάς, Αµαράντου, 
Νεράιδας) 
Συνολική ισχύς 37,5  MW 
Ανεµογεννήτριες: 15 ονοµαστικής ισχύος 2500 ΚW 
• Θέση ΚΟΥΡΜΟΣ - ΓΙΩΤΗΣ (όρια των ΤΚ Ραχούλας, Αµαράντου, Νεράιδας) 
Συνολική ισχύς 36  MW 
Ανεµογεννήτριες: 18 ονοµαστικής ισχύος 2000 ΚW 
• Θέση ΚΟΥΛΙΑ – ΚΟΡΥΦΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (όρια των ΤΚ Μολόχας, Απιδιάς) 
Συνολική ισχύς 37,5  MW 
Ανεµογεννήτριες: 15 ονοµαστικής ισχύος 2500 ΚW 
 
Σύµφωνα µε την εταιρεία η συνολική εγκατάσταση θα κοστίσει περί τα 120.000.000 € και 
αναµένεται να αποδίδει 264.044 ΜWh/έτος, παραγωγή που αντιστοιχεί σε ετήσιο τζίρο 
27.835.582 €. 
Σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 25 του Ν. 3468/2006 και παρ. 3 του άρθρου 7 
Ν. 3851/2010) από το ποσό αυτό το 3% ήτοι 837.321 € περίπου, θα κατευθύνεται ως 
αντισταθµιστικό όφελος στην τοπική κοινωνία. Συγκεκριµένα: 
Το 1% του τζίρου ή 278.906 € θα πιστώνεται στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ των τοπικών 
οικιακών καταναλωτών. 
Το 1,7 % του τζίρου ή 474.142 € θα δίνεται στο ∆ήµο Καρδίτσας επειδή οι τρεις σταθµοί 
αλλά και η γραµµή µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξ ολοκλήρου χωροθετηµένα 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Καρδίτσας. 
Το υπόλοιπο 0,3% ή 83.507 € θα κατευθύνεται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ γνωστό ταµείο που 
χρηµατοδοτεί δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος. 
Η εταιρεία προτίθεται κατά την κατασκευή να χρησιµοποιήσει εργατικό δυναµικό από την 
περιοχή και να αναλάβει εξ ολοκλήρου του κόστος των πιθανών συµπληρωµατικών έργων 
που θα απαιτηθούν (διάνοιξη δασικών δρόµων, βελτίωση υπαρχόντων, πυροπροστασία κτλ) 
 
Τα τοπικά συµβούλια των αντίστοιχων κοινοτήτων συνεδρίασαν και γνωµοδότησαν θετικά 
(Ραχούλα, Νεράιδα, Μολόχα και Απιδιά) εκτός από το ΤΣ του Αµαράντου που ήταν αρνητικό. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τους χάρτες αιολικού δυναµικού αντίστοιχης µελέτης που 
διενήργησε το ΚΑΠΕ, αλλά και από τις µετρήσεις του δοκιµαστικού ιστού που εγκαταστάθηκε 
το προηγούµενο διάστηµα µετά την άδεια που δόθηκε από µέρους µας, οι προαναφερόµενες 
θέσεις της κορυφογραµµής της ∆.Ε Ιτάµου αλλά και της ∆.Ε Καλλιφωνίου υπάγονται στις 
Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) που αποτελεί την υψηλότερη κατηγορία 
χαρακτηρισµού για αυτού του τύπου τις επενδύσεις. 
 
Η διαδικασία των περιβαλλοντικών µελετών βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόµη 
ολοκληρωθεί. ∆εδοµένης της ιδιαίτερα αυστηρής και απαιτητικής διαδικασίας αλλά και του 
τρόπου αντιµετώπισης των έργων τέτοιου µεγέθους, θεωρούµε ότι εξασφαλίζεται η 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και η προστασία του φυσικού 
τοπίου της περιοχής. 
 
Η ∆ηµοτική Αρχή έχει θέσει εξ αρχής ως προτεραιότητα την προώθηση και στήριξη δράσεων 
αξιοποίησης των ΑΠΕ στην περιοχή µας. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι δράσεις αυτές 
περιλαµβάνουν άµεσα ή έµµεσα σηµαντικά έσοδα για το ∆ήµο µέσω των αντισταθµιστικών 



 

 

οφειλών που προαναφέρθηκαν. Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαστε την παροχή 
σύµφωνης γνώµης για τη λειτουργία του αιολικού σταθµού µε την προϋπόθεση η εταιρεία 
να τιµήσει τις δεσµεύσεις της, τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από τα Τοπικά Συµβούλια και 
κυρίως να χρησιµοποιήσει εργατικό δυναµικό από την περιοχή µας, τόσο κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου.  
 
8. Την πρόταση του δηµοτικού συµβούλου Βασ. Τσαντήλα να αναβληθεί το θέµα για ένα 
δίµηνο ώστε να δοθεί ο χρόνος στις τοπικές κοινωνίες για κοινωνική διαβούλευση  
 
9. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης αναβολής ψήφισε 
µόνο ο κ. Τσαντήλας, ενώ καταψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι.  
 
Κατόπιν τούτου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία (µειοψηφούντος του κ. 
Τσαντήλα) την απόρριψη του αιτήµατος αναβολής και τη συνέχιση της συζήτησης και λήψης 
απόφασης επί του θέµατος 
 
Β) Μετά την απόρριψη του αιτήµατος αναβολής το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνέχισε τη 
συζήτηση του θέµατος και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την παρέµβαση του κ. ∆ηµάρχου, ο οποίος ζήτησε να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι των 
παρισταµένων φορέων, ώστε να καταγραφούν όλες οι απόψεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 
2. Την τοποθέτηση του εκπροσώπου της εταιρείας “Ανανεώσιµες Θεσσαλίας Ανώνυµη 
Ενεργειακή Εταιρεία” κ. Φωτίου, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στις ενέργειες της 
εταιρείας και στους στόχους της και απάντησε σε ερωτήσεις των δηµοτικών συµβούλων.  
 
3. Την τοποθέτηση του αν. προϊσταµένου τµήµατος Α.Π.Ε Γ. Βούζα, ο οποίος µεταξύ άλλων 
ανέφερε ότι πρόκειται για ένα τεράστιο έργο που εκτείνεται σε ένα πολύ µεγάλο µήκος 
κορυφογραµµών και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να υπάρχει µια περιβαλλοντική µελέτη, 
ώστε το έργο να αντιµετωπιστεί συνολικά. Θεωρώντας ότι δεν υπάρχει µορφή ενέργειας που 
να έχει µηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ανέφερε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει 
να αξιολογήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της επένδυσης σε ένα µακροπρόθεσµο 
ορίζοντα σε σχέση µε τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν. Τόνισε δε την ανάγκη 
ύπαρξης εναλλακτικών σεναρίων, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν πριν το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο δώσει την έγκρισή του για αυτό το έργο. 
 
4. Την τοποθέτηση του εκπροσώπου του Ορειβατικού Συλλόγου κ. Φασούλα, ο οποίος, 
αφού ανέφερε ότι ένας επενδυτής ενδιαφέρεται µόνο για το κέρδος και όχι για την 
προστασία του περιβάλλοντος, τόνισε ότι θα µπορούσαν να γίνουν αποδεκτές 
ανεµογεννήτριες µικρότερης ισχύος που είναι κοντά σε ανθρωπογενές περιβάλλον, εκεί που 
ήδη υπάρχει δρόµος µε άσφαλτο και ρεύµατα αέρα. 
 
5. Την τοποθέτηση του εκπροσώπου της “Οικόσφαιρας” κ. Βασιλάκου, ο οποίος ανέφερε ότι 
ο σύλλογος δεν τάσσεται εναντίον των Α.Π.Ε και των ανεµογεννητριών, αλλά υπέρ του 
περιβάλλοντος, εάν η ζηµιά που παθαίνει το περιβάλλον είναι µεγαλύτερη από το όφελος 
που θα προκύψει από τη χρήση των ανεµογεννητριών. Τόνισε δε ότι µε τη συζητούµενη 
επένδυση, τα Άγραφα, ένα απείρου κάλλους  ιστορικό µνηµείο, θα καταστραφούν. 
 
6.  Την τοποθέτηση του εκπροσώπου του Κυνηγετικού Συλλόγου κ. Παπούλια, ο οποίος 
ανάφερε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να γνωµοδοτήσει σχεδόν “στα τυφλά”, έχοντας 
µόνο µια οικονοµοτεχνική µελέτη και µη διαθέτοντας περιβαλλοντική µελέτη. ∆ιατύπωσε δε 
την αγωνία του για την πιθανή καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. 



 

 

7.  Την τοποθέτηση του εκπροσώπου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αµαράντου κ. Παπαδάκου, 
ο οποίος ανέφερε ότι η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη από την επικείµενη παρέµβαση στο 
περιβάλλον της περιοχής, η οποία θα έχει αρνητικές συνέπειες -εκτός των άλλων- και στο 
ζωϊκό κεφάλαιο της περιοχής. 
 
8. Την τοποθέτηση του εκπροσώπου του Φυσιολατρικού Οµίλου Καρδίτσας κ. ∆ουκάκη, ο 
οποίος εξέφρασε τις απόψεις του. 
 
9. Την τοποθέτηση του εκπροσώπου του Σπηλαιολογικού Οµίλου Καρδίτσας κ. Παντελή,  ο 
οποίος ζήτησε να δεσµευτεί η δηµοτική αρχή ότι θα ζητήσει από την Περιφέρεια να 
διοργανώσει µια συζήτηση από µηδενική βάση για το πού, πώς και µε ποιον τρόπο θα γίνει 
ένα τέτοιου είδους έργο 
 
10. Την τοποθέτηση του εκπροσώπου του Πολιτιστικού Συλλόγου Καροπλεσίου κ. 
Γιαννέλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορική σηµασία των Αγράφων, αλλά και τις 
καταστροφικές συνέπειες που θα έχει η επιχειρούµενη επένδυση για τη χλωρίδα και πανίδα 
της περιοχής 
 
11.  Την τοποθέτηση του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Βερίλλη, ο οποίος ανέφερε 
ότι η επένδυση αυτή είναι επιζήµια για την Καρδίτσα και για το λόγο αυτό η διαδικασία δεν 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Θα πρέπει επίσης να σταλεί µήνυµα προς όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς, ώστε να αποτραπεί η τοποθέτηση των ανεµογεννητριών. 
 
12. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσίπρα, ο οποίος µίλησε 
για την ανάγκη µιας άλλης πολιτικής, η οποία θα έχει ως κέντρο όχι το κεφάλαιο και τα 
συµφέροντά του, αλλά τον άνθρωπο και τα συµφέροντά του και θα σέβεται το περιβάλλον. 
Για το λόγο αυτό τόνισε ότι η απόφαση που θα ληφθεί θα πρέπει να συµπεριλάβει τη ριζική 
αντίθεση του δηµοτικού συµβουλίου και των φορέων στη δηµιουργία αιολικού πάρκου στη 
συγκεκριµένη κορυφογραµµή, καθώς επίσης και την άρνηση του δηµοτικού συµβουλίου να 
αντιµετωπίζεται η ενέργεια ως εµπόρευµα και όχι ως κοινωνικό αγαθό. 
 
13. Την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου κ. Αρχοντή, ο οποίος διατύπωσε την 
ανησυχία του για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το έργο, θεωρώντας ότι -ούτως ή 
άλλως- τα αντισταθµιστικά οφέλη είναι ελάχιστα. Για το λόγο αυτό, δήλωσε, ότι θα δώσει 
αρνητική ψήφο, παρά το γεγονός ότι από θέση αρχής τάσσεται υπέρ των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας. 
 
14. Την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου κ. Τσαντήλα, ο οποίος επανέλαβε την άποψή 
του για αναβολή του θέµατος, έχοντας ως βασικό επιχείρηµα -όπως ανέφερε- την απουσία 
κοινωνικής διαβούλευσης και ενηµέρωσης της κοινής γνώµης και την προχειρότητα, µε την 
οποία έρχεται το θέµα στο δηµοτικό συµβούλιο ή τη βιασύνη για µια τόσο µεγάλη επένδυση. 
 
15. Την τοποθέτηση του αντιδηµάρχου κ. Κωτούλα, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι το 
µήνυµα που θα πρέπει να σταλεί είναι ότι το δηµοτικό συµβούλιο διάκειται θετικά στις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η σύµφωνη γνώµη του Σώµατος µπορεί να δοθεί υπό την 
προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν όλες οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις και εµπεριστατωµένη 
περιβαλλοντική µελέτη, χωρίς όµως να τίθενται προϋποθέσεις τέτοιες που ουσιαστικά 
καθιστούν την επένδυση αδύνατη. 
 
16. Την τοποθέτηση του κ. ∆ηµάρχου, ο οποίος ανέφερε ότι σε όλο τον πλανήτη υπάρχει 
µια πολιτική που εκφράζει ότι αν θέλουµε να σώσουµε το περιβάλλον για τα επόµενα χρόνια 
θα πρέπει να στραφούµε προς την κατεύθυνση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της 
αειφόρου ανάπτυξης. ∆ιότι εξακολουθώντας να χρησιµοποιούµε ως πηγές ενέργειας τις 



 

 

σηµερινές, το µόνο που κάνουµε είναι να καταστρέφουµε τον πλανήτη. Προσωπικά -
ανέφερε- δεν µπορώ να πω όχι σε επενδύσεις για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, είτε είναι 
ιδιωτικού είτε δηµόσιου χαρακτήρα, αρκεί (σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις) να 
υπάρχουν αντισταθµιστικά οφέλη. Θα προτιµούσα βέβαια η ελληνική πολιτεία να έχει 
στηρίξει τους δήµους, ώστε µε επενδύσεις που θα έκαναν οι ίδιοι σε ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας να είχαν λύσει το πρόβληµα της χρηµατοδότησης των υπηρεσιών τους.  
Σε ό,τι αφορά τη συζητούµενη επένδυση, ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να 
παρασχεθεί η σύµφωνη γνώµη του δηµοτικού συµβουλίου µε τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν, ενώ επισήµανε το γεγονός ότι η εταιρεία δεν παρουσίασε περιβαλλοντική 
µελέτη. Τόνισε δε ότι σε έργα τέτοιου µεγέθους θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και  η προστασία του φυσικού 
τοπίου της περιοχής. 
 
17. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων, οι οποίες έχουν καταγραφεί  
στα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
18. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της παροχής αρνητικής γνώµης 
επί της συζητούµενης αίτησης ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, Γούλας, 
Ζορµπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Μπουραζάνης, Νασιάκου, 
Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Σούφλα, Τσιούκης, Βερίλλης, Γεννάδιος, Ντελής, 
Ντούρλιας, Σουφλάκος, Τσίπρας, Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Αρχοντής, λευκό ψήφισαν οι 
κ.κ Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας και Μπατζιάκας, ενώ “µε την πρότασή µου” (δηλ. 
αναβολή του θέµατος) ψήφισε ο κ. Τσαντήλας 
 
                                                Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
 Την παροχή αρνητικής γνώµης επί των υπ'αριθ. πρωτ. 7429, 7430, 7431/26-3-2013 
αιτήσεων της εταιρείας “Ανανεώσιµες Θεσσαλίας Ανώνυµη Ενεργειακή Εταιρεία”, µε τις 
οποίες ζητείται η γνωµοδότηση του ∆ήµου Καρδίτσας για τη λειτουργία αιολικών σταθµών 
παραγωγής ενέργειας εντός των ορίων της διοικητικής του περιφέρειας και συγκεκριµένα 
στις θέσεις ΚΑΠΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ (όρια των ΤΚ Μολόχας, Απιδιάς, Αµαράντου, 
Νεράιδας), ΚΟΥΡΜΟΣ - ΓΙΩΤΗΣ (όρια των ΤΚ Ραχούλας, Αµαράντου, Νεράιδας) και ΚΟΥΛΙΑ 
– ΚΟΡΥΦΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (όρια των ΤΚ Μολόχας, Απιδιάς), διότι η αιτούσα εταιρεία 
δεν έθεσε υπ'όψιν των αρµοδίων υπηρεσιών του ∆ήµου, αλλά και του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου περιβαλλοντικές µελέτες, µε τις οποίες να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και η προστασία του φυσικού τοπίου της περιοχής από 
την εκτέλεση του προγραµµατιζόµενου, εξαιρετικά µεγάλου µεγέθους έργου .  
 

Λευκό ψήφισαν οι κ.κ Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας και Μπατζιάκας, ενώ “µε την 
πρότασή µου” (δηλ. αναβολή του θέµατος) ψήφισε ο κ. Τσαντήλας                 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 645/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 



 

 

 


