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Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 12η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 και
ώρα  10.00  π.μ,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  266/2015
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 11-6-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Οι μάρτυρες
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                          ΘΕΜΑ
Παροχή γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθ-
μού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 37,5 MW και συνοδών έρ-

γων, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 Α.Ε.Ε” που προτείνεται
να εγκατασταθεί στη θέση “Καπροβούνι – Κεφαλόβρυση” Δ.Ε Ιτάμου και Καλλιφωνίου

  Στην Καρδίτσα σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα

7.00'  μ.μ.,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα Καρδίτσας  και  ύστερα  από την υπ’  αριθ.  12913/5-6-2015 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 17) Σβάρνας Ιωάννης 1) Μαρκινός Αθανάσιος

2) Αντωνίου Σωτήριος 18) Τάντος Μιχαήλ 2) Παπαγεωργίου Σταύρος 

3) Αραμπατζής Δημήτριος 19) Τίκας Τριαντάφυλλος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 20) Ψημμένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 21) Παπαλός Κωνσταντίνος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 22) Γούλας Σωτήριος

7) Γούλας Γεώργιος 23) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

8) Διαμαντή Ευαγγελία 24) Τσιούκης Λάμπρος

9) Καπράνας Απόστολος 25) Βαρελάς Βάιος

10) Κολοκύθα Άλκηστις 26) Αμπαντζή Μαρία

11) Κουρκούνας Βασίλειος 27) Μιχαλάκης Κων/νος

12) Λέκκας Αλέξανδρος 28) Λέμας Ευάγγελος

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης 29) Χατζής Ηλίας

14) Μπακαλάκου Σωτηρία 30) Κρανιάς Βασίλειος

15) Ντελής Ιωάννης 31) Σχορετσανίτης Ηλίας

16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος



Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο 33

μελών,  παρόντες  ήταν  31),  οι  οποίοι  αποτελούν  και  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  Σώματος,

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

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

παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. 

Παρόντες ήταν οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Νεράιδας κ. Λάμπρος Γάκης, Απιδιάς κ. Φώτιος Δήμος και ο

εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αμαράντου κ. Βασίλειος Κουκουλιάκος

Απών ήταν -αν και κλήθηκε νόμιμα- ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μολόχας κ. Ηλίας Ζυγούρης  

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

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  μετά  από  συζήτηση  σχετικά  με  παροχή
γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής  ενέργειας  ονομαστικής  ισχύος  37,5  MW  και  συνοδών  έργων,  φερόμενης
ιδιοκτησίας της “ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 Α.Ε.Ε” που προτείνεται να εγκατασταθεί στη
θέση “Καπροβούνι – Κεφαλόβρυση” Δ.Ε Ιτάμου και Καλλιφωνίου και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου Ιω. Γεννάδιου, η οποία έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας σε συνεδρίαση που διεξήχθη στις 26/11/2013
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 Δήμου 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).  

Το μέγεθος του έργου κρίθηκε κατά την εξέλιξη της συνεδρίασης ως εξαιρετικά μεγάλο και
δε συνοδεύτηκε από τις απαραίτητες διασφαλίσεις  ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Έπειτα από διεξοδική συζήτηση και παρέμβαση πολλών φορέων της περιοχής,
το Σώμα του Δ.Σ. κατέληξε σε αρνητική γνωμοδότηση.  

Στις 29/4/2015 ο δήμος Καρδίτσας παρέλαβε δυο έγγραφα, από τα οποία ενημερωθήκαμε
για τη διαβίβαση των φακέλων ΜΠΕ των δυο Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας («Καπροβούνι – Κεφαλόβρυση» και «Κούλια – Κορυφή – Προφήτης Ηλίας»). Οι
δύο  Μελέτες  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  τους  αιολικούς  σταθμούς  βρίσκονται
δημοσιευμένοι στον ιστότοπο της Περιφέρειας www.thessaly.gov.gr 

Τα στοιχεία που δίνονται είναι πάρα πολλά και αναλυτικά. 

Η μια Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  αφορά  το  έργο  της  εγκατάστασης  και
λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης
και  μέγιστης  ισχύος παραγωγής 37,5 MW στη θέση «Καπροβούνι  -  Κεφαλόβρυση», στη
Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Ιτάμου και στη και Δ.Ε. Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας στο
νομό ή την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Καρδίτσας. Ο σταθμός αποτελείται από δεκαπέντε
(15) Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) της εταιρείας NORDEX τύπου N90 με ονομαστική ισχύ 2500 kW
η καθεμία,  αριθμού πτερυγίων 3, ύψους 80m και διαμέτρου πτερωτής 90m. Το γήπεδο
εγκατάστασης  του  αιολικού  σταθμού  συνολικού  εμβαδού  1.729.541,22  τ.μ. βρίσκεται
μεταξύ των κορυφών «Καπροβούνι» (1445m) και «Κεφαλόβρυση» (1200m). Η χωροθέτηση
των Α/Γ του σταθμού πραγματοποιείται  σε υψόμετρο μεταξύ 1400 μέτρων (μέγιστο) και
1095 μέτρων (ελάχιστο).

http://www.thessaly.gov.gr/


Οι συνολικές παρεμβάσεις  για την υλοποίηση του ΑΣΠΗΕ περιλαμβάνουν  έργα οδοποιίας
συνολικού μήκους 15.672,47 μέτρων (διάνοιξη δρόμου πρόσβασης και προσπέλασης στις
θέσεις  των  Α/Γ  μήκους  13.131,19  μέτρων  και  βελτίωση  υφιστάμενου  δρόμου  μήκους
2.541,28  μέτρων),  έργα  έδρασης  και  θεμελίωσης  των  Α/Γ,  έργα  διασύνδεσης  δικτύου
(γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τη σύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους,  με τον
οικίσκο ελέγχου και τον υποσταθμό ανύψωσης τάσης). Η όδευση της γραμμής μεταφοράς
τάσης 20 kV θα είναι υπόγεια, κατά μήκος του υφιστάμενου και του διανοιχθέντος δρόμου
πρόσβασης και προσπέλασης, θα ξεκινάει από τον οικίσκο ελέγχου και θα καταλήγει σε νέο
υποσταθμό  (Υ/Σ)  ανύψωσης  τάσης  150/20  kV.  Ο  Υ/Σ  προτείνεται  να  κατασκευαστεί  σε
κατάλληλη  έκταση  κάτω από  τη  ζώνη  όδευσης  της  Γραμμής  Μεταφοράς  υψηλής  τάσης
(150KV/2Β)  Λαμία  -  Καρδίτσα,  σε  ευθεία  απόσταση  11,7  km βορειοανατολικά  από  την
κορυφή Κ29 του ορίου του γηπέδου.

Περιλαμβάνονται  επίσης  έργα  αποκατάστασης  και  προστασίας  περιβάλλοντος  χώρου
(επιχωματώσεις  εκσκαφών,  απομάκρυνση  πλεοναζόντων  υλικών  και  χωματισμών,
κατασκευή οχετών απορροής ομβρίων, οδοστρωσία, δενδροφυτεύσεις για την αποκατάσταση
της χλωρίδας-πανίδας, δεξαμενές αποθήκευσης νερού).

Σύμφωνα με την ΜΠΕ ικανοποιούνται  τα δεδομένα για υψηλό αιολικό δυναμικό  και έχουν
συνυπολογιστεί όλες οι  παράμετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία και  την απόδοση των
ανεμογεννητριών.

Η δεύτερη ΜΠΕ αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας ΑΣΠΗΕ, εγκατεστημένης
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 37,5 MW στη θέση «Κούλια - Κορυφή - Προφήτης Ηλίας»,
στη  Δημοτική  Ενότητα  (Δ.Ε.)  Καλλιφωνίου,  του  Δήμου  Καρδίτσας  στο  νομό  ή  την
Περιφερειακή  Ενότητα  (Π.Ε.)  Καρδίτσας.  Ο  σταθμός  αποτελείται  από  δεκαπέντε  (15)
Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) της εταιρείας NORDEX τύπου N90 με ονομαστική ισχύ 2500 kW η
καθεμία, αριθμού πτερυγίων 3, ύψους 80m και διαμέτρου πτερωτής 90m. 

Η  μελέτη  υποβλήθηκε στην  αρμόδια  υπηρεσία  στο  πλαίσιο  της  περιβαλλοντικής
αδειοδότησης για  τη χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του
έργου.

Το γήπεδο εγκατάστασης του  αιολικού σταθμού,  συνολικού εμβαδού 1.618.139,43  τ.μ.,
βρίσκεται  μεταξύ των κορυφών «Κούλια» (1127m),  «Κορυφή» (1130m) και  «Προφήτης
Ηλίας»  (1178m).  Η  χωροθέτηση  των  Α/Γ  του  σταθμού  πραγματοποιείται  σε  υψόμετρο
μεταξύ 1140 μέτρων (μέγιστο) και 1020 μέτρων (ελάχιστο).

Οι συνολικές παρεμβάσεις για την υλοποίηση του ΑΣΠΗΕ περιλαμβάνουν έργα ανάλογα με
αυτά  της  παραπάνω  μελέτης  και  παρόμοιας  τάξης  μεγέθους  όπως  οδοποιία  συνολικού
μήκους 12.760,96 μέτρων που περιλαμβάνει διάνοιξη δρόμου πρόσβασης και προσπέλασης
στις θέσεις των Α/Γ μήκους 8.439,86 μέτρων και βελτίωση υφιστάμενου δρόμου μήκους
4.321,10 μέτρων, έργα διασύνδεσης δικτύου με την όδευση της γραμμής μεταφοράς τάσης
20 kV υπόγεια, κατά μήκος του υφιστάμενου και του διανοιχθέντος δρόμου πρόσβασης και
προσπέλασης που θα ξεκινάει από τον οικίσκο ελέγχου και θα καταλήγει σε νέο υποσταθμό
(Υ/Σ) ανύψωσης τάσης 150/20 kV.

Βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά του γηπέδου αναπτύσσεται ακόμη ένας ΑΣΠΗΕ ισχύος 36,0
MW στη  θέση  «Γιώτης»  Δ.Ε.  Ιτάμου,  Δήμου  Καρδίτσας,  που  βρίσκεται στο  στάδιο  της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο προτεινόμενος Υ/Σ 150/20 kV θα κατασκευαστεί για τις
ανάγκες διασύνδεσης και των τριών έργων. Επίσης, η όδευση των καλωδίων Μ.Τ. από τον
οικίσκο ελέγχου του γειτονικού ΑΣΠΗΕ ισχύος 36,0 MW στη θέση «Γιώτης», θα ακολουθήσει
στο τμήμα των εκτός ορίων του γηπέδου κοινή με το εξεταζόμενο έργο όδευση προς τον Υ/Σ
150/20 kV μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου πρόσβασης.



Σύμφωνα με την εταιρεία η συνολική εγκατάσταση θα κοστίσει περί τα 120.000.000 ευρώ
και αναμένεται να αποδίδει 264.044 MWh/έτος, παραγωγή που αντιστοιχεί σε ετήσιο τζίρο
27.835.582  ευρώ.  Σύμφωνα  με  το  κανονιστικό  πλαίσιο,  από  το  ποσό  αυτό  το  3% θα
κατευθύνεται  ως  αντισταθμιστικό  όφελος  στην  τοπική  κοινωνία  (278.906  ευρώ  στους
λογαριασμούς της ΔΕΗ, 474.142 ευρώ στο Δήμο Καρδίτσας και 83.507 ευρώ στο ΕΤΕΡΠΣ,
το ταμείο που χρηματοδοτεί δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος).

Στη σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ. (Νοέμβριος 2013), επικράτησε η άποψη ότι η έκταση και ο
όγκος των έργων θα αλλάξουν ριζικά τη φυσιογνωμία της περιοχής προσφέροντας λιγότερα
οφέλη από τις ζημιές της προκαλούμενης αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος. Η έκταση
του ΑΣΠΗΕ είναι δασικού χαρακτήρα, η οποία κατά ένα μέρος ανήκει στο δημόσιο δάσος
Νεράϊδας, ένα μέρος στο Δημοτικό Δάσος της Τ.Κ. Αμαράντου της Δ.Ε. Ιτάμου και κατά ένα
μέρος στο δημόσιο δάσος Μολόχας Φουρνά Ευρυτανίας. Στην περιοχή αυτή πολλοί φορείς
της πόλης μας αναπτύσσουν ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες θα καταργηθούν στο σύνολό
τους σε περίπτωση υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η ουσία της σημερινής γνωμοδότησης του Σώματος του Δ.Σ. δεν έχει να κάνει με την ευθεία
αμφισβήτηση της επιστημονικότητας των δυο μελετών, ούτε με μια αντιπαράθεσή με τους
επιστήμονες που τις έχουν καταρτίσει. Υπάρχουν βέβαια ορισμένα σημεία που δε θίγονται
όπως η εκτεταμένη δασοκάλυψη της περιοχής στην οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν τα
έργα οδοποιίας και ο αριθμός των δένδρων που πρόκειται να κοπούν. Δεν αναφέρεται τίποτα
σε σχέση με τη διάθεση των προϊόντων που θα προκύψουν από τις εκσκαφές, ούτε για το
κόστος  της  απεγκατάστασης  και  αποκατάστασης  του  ανάγλυφου  με  το  πέρας  της
εικοσαετίας. Επίσης, η διάταξη των ανεμογεννητριών είναι εξαιρετικά πυκνή, με αποστάσεις
κατά  πολύ  μικρότερες  από  αυτές  της  βιβλιογραφίας,  κάτι  που  επηρεάζει  σημαντικά  την
απόδοση.  

Η γνωμοδότηση που καλούμαστε σε αυτή τη φάση να παράσχουμε σχετίζεται όχι μόνο με
την ουσία των μελετών αλλά με τη συνολικότερη θεώρηση που έχουμε σχηματίσει για τα
συγκεκριμένα έργα. Ως δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουμε για παράδειγμα να σταθμίσουμε τις
απώλειες  που  θα  προκύψουν  από  τη  μείωση  του  εναλλακτικού  τουρισμού  στην  τοπική
οικονομία, εφόσον το περιβάλλον μετατραπεί από φυσικό σε ανθρωπογενές, κάτι που δεν
είναι δυνατό να αποτυπωθεί στις ΜΠΕ.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι επί της αρχής, σχεδόν όλα τα μέλη του προηγούμενου ΔΣ
αλλά και του σημερινού, είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό απηχεί και την
άποψη  της  σημερινής  διοίκησης.  Οι  όποιες  ενστάσεις  έχουν  να  κάνουν  με  τη  σχέση
οφέλους/ζημίας της συγκεκριμένης περίπτωσης. 

Δεδομένων όλων των παραπάνω, εισηγούμαι προς το Σώμα του Δ.Σ. την παροχή αρνητικής
γνώμης καθώς οι επιπτώσεις κρίνονται πολύ μεγάλες σε σχέση με την ωφέλεια που δύναται
να προκύψει για την περιοχή μας από τη συγκεκριμένη επένδυση.

2.  Την υπ'αριθμ. 645/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία το Συμβούλιο
παρέσχε  αρνητική γνώμη επί των υπ'αριθ. πρωτ. 7429, 7430, 7431/26-3-2013 αιτήσεων
της  εταιρείας  “Ανανεώσιμες  Θεσσαλίας  Ανώνυμη  Ενεργειακή  Εταιρεία”,  με  τις  οποίες
ζητούνταν  η  γνωμοδότηση  του  Δήμου  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)  για  τους  λόγους  που
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης.

3. Το υπ'αριθ. πρωτ. οικ. 392/24-4-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Γραμματεία
Περιφερειακού Συμβουλίου)



4. Το  υπ'αριθ.  πρωτ.  2058/2-6-2015  έγγραφο της  Διεύθυνσης  Υπηρεσίας  Δόμησης  του
Δήμου Καρδίτσας

5. Τις αποφάσεις:
α)  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Νεράιδας,  υπ'αριθμ.  4/2015  (αρνητική  για  τη  λειτουργία
αιολικού σταθμού παραγωγής ενέργειας)

β) του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Αμαράντου, υπ'αριθμ. 2/2015 (αρνητική για τη
λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ενέργειας)

6. Την από 5-6-2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 12993/5-6-2015 του Δήμου Καρδίτσας
ένσταση του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων επί της μελέτης
περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  του  έργου  “Αιολικός  Σταθμός  ισχύος  37,5  MW στη  θέση
«Καπροβούνι – Κεφαλόβρυση»”. Η ένσταση απευθύνεται προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας
και κοινοποιείται και προς το Δήμο Καρδίτσας

7. Την τοποθέτηση του κ. Κων. Παπαλού, ο οποίος δήλωσε ότι η παράταξή του συμφωνεί με
την εισήγηση της δημοτικής αρχής

8.  Την  τοποθέτηση  του  κ.  Ευ.  Λέμα,  ο  οποίος  αναφέρθηκε  αναλυτικά  στις  αρνητικές
συνέπειες  που  θα  έχει  για  το  περιβάλλον  της  περιοχής  των  Αγράφων  η  εγκατάσταση
αιολικού σταθμού παραγωγής ενέργειας

9. Την τοποθέτηση του κ. Βασ. Κρανιά, ο οποίος δήλωσε τη σύμφωνη γνώμη του με την
εισήγηση,  τόνισε  όμως  ότι  το  πλέον  κρίσιμο  γεγονός  αποτελεί  η  -με  νομοθετική
κατοχύρωση- παράδοση της ενέργειας σε ιδιώτες, οι οποίοι σε εξυπηρέτηση κολοσσιαίων
συμφερόντων δεν διστάζουν να ισοπεδώσουν μέχρι και εθνικούς δρυμούς και επισήμανε ότι
αυτή η διάσταση θα έπρεπε να αποτελεί μέρος της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Την τοποθέτηση του κ. Ηλ. Σχορετσανίτη, ο οποίος εξέθεσε τις απόψεις του και δήλωσε
ότι συμφωνεί με την εισήγηση

11. Την τοποθέτηση του κ. Βαρελά, ο οποίος κατέθεσε εγγράφως τις απόψεις της παράταξής
του επί του θέματος ως εξής:
“Οφείλουμε αγαπητοί  συνάδελφοι  από τούτο το βήμα να χαιρετίσουμε την πρωτοβουλία
φορέων του Νομού μας που συγκρότησαν το δίκτυο “Άγραφα” και σήκωσαν στις πλάτες
τους τον αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση Α/Γ στην πανέμορφη οροσειρά των Αγράφων, τη
νέα μεγάλη “μπίζνα” των εθνικών μας μεγαλοεργολάβων. Οφείλουμε επίσης για να είμαστε
δίκαιοι  να επισημάνουμε τη θετική στάση του προηγούμενου Δ.Σ που με την 645/2013
απόφασή του παρείχε αρνητική γνώμη στις αιτήσεις της εταιρείας “Ανανεώσιμες Θεσσαλίας
Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία”με τις οποίες ζητούσε τη γνωμοδότηση του Δήμου μας για τη
λειτουργία  αιολικών  σταθμών  παραγωγής  ενέργειας  στα  όρια  της  διοικητικής  μας
περιφέρειας.
Συντασσόμαστε με όλες τις αιτιάσεις που εύστοχα θέτουν οι συμπολίτες μας στις ενστάσεις
τους και που καθιστούν την εγκατάσταση Α/Γ στον ορεινό όγκο των Αγράφων ενέργεια
τουλάχιστον  εγκληματική  με  τεράστιες  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις,  με  μετακυλιόμενο
κόστος στον καταναλωτή κ.α που διεξοδικά αναφέρονται στα κείμενά τους.
Οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε την Ενέργεια, το Νερό ως κοινωνικά αγαθά και μόνο ως
τέτοια. Η απελευθέρωση στην παραγωγή ενέργειας δημιούργησε ένα νέο ασφυκτικό νομικό
καθεστώς, στο πλαίσιο του οποίου ο οποιοσδήποτε ιδιώτης αδειοδοτείται για την παραγωγή
της, την οποία είναι υποχρεωμένη η ΔΕΗ να εισάγει στο σύστημά της έναντι αντιτίμου.
Αλλά από το σημείο αυτό ως τις σημερινές εκφάνσεις αυτής της τραγωδίας που αφορά στις
Α.Π.Ε η απόσταση είναι μεγάλη. Συγκεκριμένα προβλέπονται επιδοτήσεις από 30% - 50%



στην κατασκευή Μονάδων Α.Π.Ε για ιδιώτες παραγωγούς (μέσω αναπτυξιακού νόμου και
ΕΣΠΑ) και με συμβόλαια εγγυημένης τιμής και αγοράς της παραγόμενης ενέργειας για 20 και
25 χρόνια με τιμές πολλαπλάσιες του κόστους παραγωγής της ΔΕΗ.
Αποτελεί κοινό μυστικό ότι στόχος μιας τέτοιας πολιτικής είναι οι πολίτες, οι καταναλωτές.
Στον βωμό  του εμπορικού  κέρδους  και  εδώ στο νερό και  στα  σκουπίδια  οι  ίδιοι  πάντα
ολιγάρχες στην ελληνική οικονομία με τη συνενοχή των πολιτικών και την ανοχή του λαού
που δεν γνωρίζει τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση.
Έτσι παρακολουθούμε εμβρόντητοι διαρκείς ανατιμήσεις στην τιμή της Kwh, αύξηση το 2014
κατά 32% στο ειδικό τέλος για τις Α.Π.Ε προκειμένου να καλυφθούν οι παραγωγοί ενέργειας
σε χρόνια δύσκολα, σε χρόνια ύφεσης, σε χρόνια απερίγραπτα για το λαό μας.
Βλέπουμε  μονάδες  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  με  φυσικό  αέριο  να  βαπτίζονται
εσπευσμένα “Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας” (ΣΗΘΥΑ)
και να παίρνουν επιδοτήσεις 80 – 90 € ανά Mwh ως τιμή πώλησης στη ΔΕΗ, ενώ οι ίδιοι ως
καταναλωτές πληρώνουν στη ΔΕΗ με προνομιακή τιμή 40 – 45 € την Mwh (βλ. Μυτιληναίος
και Αλουμίνιον Ελλάδας)
Βλέπουμε στην Νότια Εύβοια, παρά τις αντιδράσεις φορέων, την επίσπευση των διαδικασιών
για επιχορήγηση νέου αιολικού πάρκου συμφερόντων ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και μάλιστα ενώ
υπάρχουν προβλήματα με τις προϋποθέσεις στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Είναι προφανές λοιπόν τα συμφέροντα ποιών εξυπηρετούνται πίσω από την ελκυστικότατη
ταμπέλα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Εκατοντάδες φορείς καθημερινά εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους κατά της τοποθέτησης Α/Γ
στον τόπο τους με εύλογα και θεμιτά κριτήρια αντίδρασης. Η δημοτική μας αρχή καλείται να
σταθεί αρωγός στην προσπάθεια συγκρότησης ενός ισχυρού πανελλήνιου δικτύου, στο οποίο
θα ενωθούν όλες οι φωνές των πολιτών που ποτέ δεν ακούγονται. Ως δημοτική αρχή στο
συγκεκριμένο μέτωπο οφείλουμε να δούμε το μεγάλο κάδρο και να μην ξεπουλήσουμε τα
βουνά  μας,  αποθέματα  ζωής,  πολιτισμού  και  βιοποικιλότητας  σε  αμφίβολης
αποτελεσματικότητας επενδύσεις και σε δυνάμεις που αποβλέπουν μόνο στο κέρδος.  Να
βοηθήσουμε με όλα τα μέσα που μπορούμε να διαθέσουμε τις μικρές τοπικές αντιδράσεις
που εύκολα αντιμετωπίζονται και χειραγωγούνται από τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.
Τέλος να απαντήσουμε ολοκληρωμένα και με σχέδιο σε κινήσεις ανθρώπων της Κοζάνης,
της Πτολεμαϊδας, του Αλιβερίου που χρόνια τώρα έχουν επωμιστεί ένα δυσβάστακτο κόστος
από την τοπική τους δηλητηρίαση με άγνωστο αριθμό θυμάτων που θα μας δουν -και όχι
αδικαιολόγητα- ως ελιτιστές και αντιπάλους. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε σύντροφοι στον
αγώνα  για  ήπιες  μορφές  παραγωγής  ενέργειας,  φθηνό  ρεύμα,  μικρής  κλίμακας
εγκαταστάσεις φιλικές στο περιβάλλον, αυτοδιαχειριζόμενες από τις τοπικές κοινότητες με
κύριο  γνώμονα  το  συμφέρον  του  καταναλωτή,  του  πολίτη.  Μας  αφορά  όλους.  Άλλους
λιγότερο, άλλους περισσότερο.
Με βάση τα παραπάνω, εμείς ως δημοτική κίνηση Καρ.Πο.Σ θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας
με  όσους  αγωνίζονται  να  αποτρέψουν  την  εγκατάσταση  Α/Γ  στα  Άγραφα  και  θα
συνταχθούμε  με  την  εισήγηση  παρέχοντας  αρνητική  γνώμη  στις  ΜΠΕ  που  σήμερα
απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο.

12. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων 

αποφάσισε ομόφωνα 

Αποδέχεται την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και για τους λόγους που σ'αυτή εκτενώς
αναφέρονται  δεν  παρέχει  τη  σύμφωνη γνώμη του  επί  της  μελέτης  περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος
37,5  MW  και συνοδών έργων, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
Α.Ε.Ε”  που  προτείνεται  να  εγκατασταθεί  στη  θέση  “Καπροβούνι  –  Κεφαλόβρυση”  των
Δημοτικών Ενοτήτων Ιτάμου και Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας



Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 266/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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