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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μήνα Μαϊου 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. 129/2015
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 2-4-2015.
Προς
τούτο
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το
παρόν
αποδεικτικό
από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 129
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
7/2-4-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Παροχή γνώμης για τη μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος “'Ασπρος” στη
θέση κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Καροπλεσίου
Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα
6.30' μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 5986/27-3-2015 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
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Ελένη

17) Τάντος Μιχαήλ

1) Διαμαντή Ευαγγελία

2) Αντωνίου Σωτήριος

18) Τίκας Τριαντάφυλλος

2) Λάππας Σπυρίδων

3) Αραμπατζής Δημήτριος

19) Ψημμένος Κωνσταντίνος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

20) Παπαλός Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεομένης

22) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Γούλας Γεώργιος

23) Παπαγεωργίου Σταύρος

8) Καπράνας Απόστολος

24) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

9) Κολοκύθα Άλκηστις

25) Τσιούκης Λάμπρος

10) Κουρκούνας Βασίλειος

26) Βαρελάς Βάιος

11) Λέκκας Αλέξανδρος

27) Αμπαντζή Μαρία

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης

28) Λέμας Ευάγγελος

13) Μπακαλάκου Σωτηρία

29) Χατζής Ηλίας

14) Ντελής Ιωάννης

30) Κρανιάς Βασίλειος

15) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

31) Σχορετσανίτης Ηλίας

16) Σβάρνας Ιωάννης

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

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.
Παρών ήταν και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου κ. Κων/νος Σούφλας.
---------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με παροχή
γνώμης για τη μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος “'Ασπρος” στη θέση κατασκευής
του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Καροπλεσίου και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το υπ'αριθ. πρωτ. 657/2-3-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου
Καρδίτσας, με το οποίο διαβιβάζεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο και το Τοπικό Συμβούλιο
Καροπλεσίου η ανωτέρω μελέτη οριοθέτησης με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα για
παροχή γνώμης
3. Την υπ'αριθμ. 421/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία παρασχέθηκε
θετική γνωμοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος “Άσπρος” στη θέση
κατασκευής του κτιρίου του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Καροπλεσίου, ισχύος 0,99
ΜW, σύμφωνα με την από Μάιο 2014 μελέτη που προσκομίστηκε από την εταιρεία
“Ενεργειακή δράση Α.Β.Ε.Τ.Ε”.
4. Το υπ'αριθμ. 2/2015 πρακτικό του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2.3 Ν. 4258/2014, σύμφωνα με τις οποίες “Για τον
καθορισμό των οριογραμμών απαιτείται γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Εντός
της προθεσμίας αυτής ο Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεούται να προβεί σε ανάρτηση του
προβλεπόμενου στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου
τοπογραφικού διαγράμματος. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει
άπρακτη, η αρμόδια αρχή καθορίζει τις οριογραμμές χωρίς τη γνώμη αυτή”.
6. Την τοποθέτηση του κ. Κων. Σούφλα, εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου,
ο οποίος -μεταξύ άλλων- ανέφερε:
Η Κοινότητα Καροπλεσίου έχει διατυπώσει επανειλημμένως στο παρελθόν τόσο και σε
επίπεδο Τοπικού Συμβουλίου όσο και σε επίπεδο Δημοτικού δια του πρώην Δήμου Ιτάμου τις
αιτιολογημένες αντιρρήσεις αναφορικά με την κατάσταση του ως άνω υδροηλεκτρικού
σταθμού που επιχειρείται στην ως άνω περιοχή συνεπώς γνωμοδοτούμε αρνητικά και στην
επέκταση ως άνω οριογραμμής. Ειδικότερα κατόπιν ενδελεχούς έρευνας του εν λόγω
ζητήματος ύστερα και από την εκλογή μου ως εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας
Καροπλεσίου διεπίστωσα ότι πολλοί είναι οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της απαγόρευσης
και προαναφερόμενης εγκατάστασης και πιο αναλυτικά οι κάτωθι.
α) Δυνάμει εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Νεοτέρων Χρόνων Θεσσαλίας
απαγορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση στον Άσπρο ποταμό
β) Δυνάμει του από 22-5-1997 εγγράφου του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών προκύπτει ότι ο υδροβιότοπος της κοινότητας Καροπλεσίου που βρίσκεται στη
συμβολή των ποταμών Άσπρου και Μέγδοβα χρήζει προστασίας και απαγορεύεται
οποιασδήποτε μορφής ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία θα επέφερε μεταβολές και αλλοιώσεις
στην υπάρχουσα δομή και λειτουργία του σημαντικού αυτού οικοσυστήματος.

γ) Δυνάμει της υπ'αριθμ. 15/16-10-2008 απόφασης του πρώην Δήμου Ιτάμου
αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η απόρριψη της πρότασης για την δημιουργία
υδροηλεκτρικού σταθμού στον ποταμό Άσπρο από την Ενεργειακή Δράση ΑΒΕΤΕ
δ) Η μελέτη οικοτουριστικού πάρκου Ταυρωπού, Σαρανταπορίτη και Άσπρου ποταμού Δήμου
Ιτάμου Νομού Καρδίτσας που παραδόθηκε στον τότε Δήμο Ιτάμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.
4238/29-12-2008 έγγραφο της Αναπτυξιακής Καρδίτσας προβλέπει πλήθος έργων με στόχο
την αξιοποίηση του τεραστίου φυσικού κάλλους περί της περιοχής σε συνδυασμό φυσικά με
την οικολογική βελτίωση του παραποταμίου δάσους και πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον
ε) Η από 5-2-2009 πρόταση του πρώην Δήμου Ιτάμου προς τη διεύθυνση σχεδιασμού Ν.Α.
Καρδίτσας για την κατασκευή του έργου “Οικοτουριστικό πάρκο ποταμών Μέγδοβα
(Ταυρωπού), Άσπρου, Σαρανταπορίτη με πλήρη μελέτη για αξιολόγηση και ένταξη στο
πρόγραμμα “ΠΙΝΔΟΣ”
στ) Δυνάμει της υπ'αριθμ. 3013/86879/1-12-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Αποκέντρωσης και Διοίκησης με θέμα την ένταξη σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης
ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Ιτάμου του Δήμου
Καρδίτσας και ειδικότερα το κεφάλαιο β2 προβλέπεται ο καθορισμός περιοχών ειδικής
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 και 5 του νόμου 2508/1997 και μάλιστα προβλέπεται
ως περιοχή ειδικής προστασίας σε ζώνη προστασίας ρεμάτων και παρόχθιων
οικοσυστημάτων κατά μήκος των ποταμών Ταυρωπού, Άσπρου, Σαρανταπορίτη, Οξούλας με
ελάχιστο πλάτος ζώνης τα 50 μέτρα εκατέρωθεν της όχθης των ποταμών. Τα προτεινόμενα
λοιπόν μέτρα ως την άνω ΠΕΠ είναι:
• Απαγόρευση των μόνιμων κατασκευών στη ζώνη αυτή. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση μη
μόνιμων κατασκευών με φυσικά υλικά για χρήση αναψυχής και για σκοπούς διαχείρισης
φυσικού περιβάλλοντος ύστερα από σχετική έγκριση του Δήμου και ΕΠΑΕ με μέγιστη
επιφάνεια ανά κατασκευή 25 τ.μ.
• Επιτρέπεται η άσκηση γεωργίας μόνο με εφαρμογή μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης
• Επιβάλλεται η προστασία της παρόχθιας φυσικής βλάστησης
• Απαγορεύεται η αμμοληψία και απόθεση αδρανών υλικών (μπάζωμα)
Οι περιορισμοί που θα προκύψουν από την μελέτη του οικοτουριστικού πάρκου στη συμβολή
του Ταυρωπού ποταμού με τον Άσπρο και το Σαρανταπορίτη προτείνεται να κατισχύουν των
γενικότερων περιορισμών.
Για τις ζώνες προστασίας των υπολοίπων ποταμών και ρεμάτων θα εξακολουθεί να ισχύει η
ίδια σχετική νομοθεσία
ζ) Για το παραποτάμιο δάσος Ταυρωπού, την περιοχή Πέντε Πύργια, τον Άσπρο Ποταμό με
τα φαράγγια του, το Στεφάνι και το Παλιόκαστρο η ΑΝ.ΚΑ έκανε πρόταση ένταξης του
παραπάνω κυκλώματος και εντάχθηκε στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF.
η) Οι λαϊκές συνελεύσεις που έλαβαν χώρα στο Καροπλέσι την 1/9/2007, την 6/11/2008
και την 31/3/2013 ομόφωνα αποφάσισαν να μην δεχθούν την κατασκευή υδροηλεκτρικού
σταθμού, προτάσσοντας ως προέχουσας σημασίας ζήτημα την προστασία του
οικοσυστήματος.
θ) Τα κατά καιρούς Τοπικά Συμβούλια Καροπλεσίου ομόφωνα έχουν αποφασίσει και να μη
δεχθούν την ως άνω κατασκευή (αποφάσεις από 2/9/2007, 8/11/2008 και 5/4/2013.
7. Την τοποθέτηση του κ. Βασιάκου, αντιπροέδρου του πολιτιστικού συλλόγου Καροπλεσίου,
ο οποίος -μεταξύ άλλων- ανέφερε:
Όπως γνωρίζουμε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σχεδόν δέκα χρόνια υπάρχει
ένα αίτημα για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού με αρκετές παρεμβάσεις στο
ποταμό Άσπρο της Κοινότητας Καροπλεσίου. Το έργο αυτό θα χρειαστεί να αλλάξει τη ροή
του ποταμού με αποτέλεσμα να εκλείψουν πρώτον η ποταμίσια πέστροφα, η βυδρα και άλλα
είδη του οικοσυστήματος του φυσικού μας πλούτου αλλά θα αλλάξει και η αισθητική του
χώρου και θα χαθεί όλο το φυσικό κάλλος της περιοχής. Γνωρίζω ότι ο συγκεκριμένος
κατασκευαστής είχε καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Ιτάμου παρόμοιο
αίτημα με αρνητική απάντηση. Η άρνηση αυτή του τότε Δήμου Ιτάμου στηρίχθηκε στις

αποφάσεις των λαϊκών συνελεύσεων της 1/9/2007 και της 6/11/2008, οι οποίες έγιναν στο
χωριό Καροπλέσι, καθώς και στις αντιρρήσεις του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου. Η
κατασκευάστρια εταιρεία υπέβαλε εκ νέου αίτημα στο Δήμο Καρδίτσας και ξανά οι κάτοικοι
του χωριού μετά μέσα από λαϊκές συνελεύσεις στις 31/3/2013 και 29/3/2015 αποφάσισαν
να μην κατασκευαστεί το έργο γιατί η καταστροφή του περιβάλλοντος θα είναι μεγάλη και
μόνιμη και θίγονται ιδιοκτησίες κάποιων κατοίκων. Πέρα από αυτό με το ΦΕΚ υπ'αριθμ.
350/30-12-11 ο Δήμος Ιτάμου εντάσσει στο ΣΧΟΟΑΠ σχέδιο περί ειδικής προστασίας των
παραποτάμιων περιοχών του οικοσυστήματος τους ποταμούς Άσπρο, Ταυρωπό,
Σαρανταπορίτη και Οξούλα.
Οι πρόγονοί μας κληροδότησαν μια βαριά κληρονομιά να προστατέψουμε το
περιβάλλον του χωριού μας και αυτό είναι καταγεγραμμένο στο καταστατικό της
Φιλοπρόοδου Ένωσης Καροπλεσίου, η οποία ιδρύθηκε το 1933. Σεβόμενοι λοιπόν αυτούς
τους ανθρώπους για τους αγώνες που έχουν κάνει και για την πολιτιστική κληρονομιά θα
συνεχίσουμε να τιμάμε το έργο τους για την προστασία του τόπου μας. Επίσης θέλω να
ενημερώσω εδώ ότι υπάρχει μια αίτηση στο Δασαρχείο Καρδίτσας και την έχουμε χορηγήσει
σε συνεννόηση με το Δασικό Συνεταιρισμό Καροπλεσίου για παροχή ξυλείας για την
δημιουργία ορειβατικών μονοπατιών στο φαράγγι Άσπρο από Καροπλέσι έως Νιάλα. Δεν
είμαστε αντίθετοι σε καμία περίπτωση στην αναβάθμιση της περιοχής μας αλλά να μην την
αλλοιώνει και να μην καταστρέφει το περιβάλλον μας
8. Το υπ'αριθ. πρωτ. 5336/221847/π.ε/22-4-2013 έγγραφο του Δασαρχείου Καρδίτσας περί
γνωμοδότησης επί Μ.Π.Ε του έργου “Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο” ισχύος 0,99 MW,
φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ” που πρόκειται να κατασκευαστεί
στο ρέμα Άσπρος της Τ.Κ Καροπλεσίου του Δήμου Καρδίτσας, το οποίο ανέγνωσε ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κλεομένης Γιαννέλος
9. Την τοποθέτηση του κ. Β. Ποζιού, εκπροσώπου της εταιρείας “Ενεργειακή δράση
Α.Β.Ε.Τ.Ε”, ο οποίος -μεταξύ άλλων- ανέφερε ότι το έργο που σχεδιάζεται είναι έργο
οικολογικό, αναπτυξιακό και παρέχει πράσινη ενέργεια. Είναι έργο δημοσίου συμφέροντος
και όχι τοπικού ενδιαφέροντος, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την πολιτεία, το κράτος τα
κάνει για να παράγει πρώτη ύλη, ρεύμα. Για το έργο έχει ήδη εγκριθεί η προμελέτη, υπάρχει
μελέτη περιβαλλοντικών όρων και βρισκόμαστε στο στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
Όλες οι μέχρι τώρα ενέργειες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες (αρχαιολογική
υπηρεσία, δασαρχείο, διεύθυνση υδάτων, υπηρεσία τουρισμού)
10. Την τοποθέτηση του κ. Κων. Παπαλού, ο οποίος ανέφερε ότι το προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο έλαβε υπόψη του κατά τρόπο αντικειμενικό -ως ώφειλε- όλες τις απόψεις και
εξέδωσε απόφαση, όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να ταχθεί επί της αρχής
εναντίον των υδροηλεκτρικών εργοστασίων, ήτοι εναντίον των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, εναντίον της πράσινης ενέργειας.
11. Την τοποθέτηση του κ. Β. Βαρελά, ο οποίος κατ'αρχήν ανέφερε ότι είναι θετικό για το
χωριό να υπάρχει οριοθέτηση του ρέματος όχι μόνο στο συζητούμενο σημείο, αλλά και σε
μεγαλύτερη έκταση. Στη συνέχει εξέφρασε τον προβληματισμό του για το αν θα έπρεπε να
υλοποιηθεί ένα έργο, για το οποίο υπάρχει μεγάλη αντίδραση από το σύνολο των κατοίκων
του χωριού. Τόνισε ότι συντάσσεται με τους κατοίκους του χωριού όχι διότι είναι αντίθετος
στην πράσινη ενέργεια αλλά γιατί οι ζημιές που θα προκαλέσει μια τέτοια παρέμβαση στο
συγκεκριμένο σημείο θα είναι πολύ περισσότερες από τα οφέλη για τη συγκεκριμένη

περιοχή. Καταλήγοντας ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να
ανατρέψει την προηγούμενη απόφασή του, αντιδρώντας στην κατασκευή του έργου, αλλά
και η αρμόδια υπηρεσία δόμησης, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιάσεις των κατοίκων και όλα τα
έγγραφα που προσκομίστηκαν και αναγνώστηκαν, να μην εκδώσει την απαιτούμενη
οικοδομική άδεια με συνέπεια τη ματαίωση του έργου.
12. Την τοποθέτηση του κ. Ευ. Λέμα, ο οποίος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης και την
παροχή σύμφωνης γνώμης για τη μελέτη οριοθέτησης.
13. Την τοποθέτηση του κ. Βασ. Κρανιά, ο οποίος τόνισε κατ'αρχήν την αναγκαιότητα της
οριοθέτησης των ρεμάτων σε όλο το μήκος τους και όχι τμηματικά προκειμένου να
αποφεύγονται αυθαιρεσίες και για την προστασία των ρεμάτων και όχι για την εξυπηρέτηση
των έργων κατά περίπτωση. Για τον αμερόληπτο καθορισμό των ορίων όμως οι μελέτες
οριοθετήσεων θα πρέπει να γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όχι από ιδιώτες. Η
ισχύουσα νομοθεσία έγινε πιο ελαστική για διευκόλυνση επενδυτών. Και στην προκειμένη
περίπτωση το έργο μπορεί να είναι τυπικά νόμιμο, όμως θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο
έχουν δίκιο οι φορείς που ζητούν να μην εκτελεστεί δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις που θα
γίνουν θα επηρεάσουν τη μορφολογία του εδάφους και θα αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά
του. Σε κάθε περίπτωση η λαϊκή παρέμβαση έχει τη δύναμη να ανατρέψει αυτούς τους
νόμους, η φιλοσοφία των οποίων είναι ότι το νερό είναι εμπόρευμα και μπορεί να δοθεί προς
εκμετάλλευση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος και οι συνέπειες για το περιβάλλον και
τους ανθρώπους. Πρότεινε τέλος στο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για οριοθέτηση
του ποταμού σε όλο το μήκος του και όχι τμηματικά.
14. Την τοποθέτηση του αρμοδίου καθ'ύλην αντιδημάρχου κ. Απ. Καπράνα, ο οποίος
ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφανθεί εάν αποδέχεται ή μη την
εισήγηση της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών της Π.Ε Καρδίτσας επί της μελέτης
οριοθέτησης τμήματος του ποταμού. Όταν το έργο περάσει στη φάση κατασκευής, ασφαλώς
η υπηρεσία δόμησης θα λάβει υπόψη όλες τις παρατηρήσεις των φορέων και το θέμα θα
επανέλθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
15. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων
16. Την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου, ο οποίος ανέφερε ότι η οριοθέτηση είναι μια φάση
στη διαδρομή του έργου που ξεκινάει από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την υλοποίηση του
έργου. Εμείς από την πλευρά μας, ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, επειδή ένα μεγάλο μέρος της
συζήτησης αφορούσε τον προβληματισμό για το έργο, λέμε ότι συμμεριζόμαστε τον
προβληματισμό των κατοίκων για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από τις εργασίες
κατασκευής και εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για τη σχέση μεταξύ του οφέλους και τις
ζημίες από την παραγωγή ρεύματος από τη μια πλευρά και τη ζημία που θα προκύψει στο
περιβάλλον αν ληφθεί υπόψιν το ανάγλυφο η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής και
θεωρούμε ότι πιθανότατα η ζημιά να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το περιβάλλον, παρ'ότι η
θέση μας γενικότερα για τα υδροηλεκτρικά είναι θετική και για τις ανανεώσιμες πηγές.
Γνωρίζουμε όμως ότι η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου σε όλες τις φάσεις είναι
γνωμοδοτική, εμείς έχουμε αποφασιστική αρμοδιότητα για τη τήρηση με αυστηρό τρόπο των
διατάξεων, εάν και εφ'όσον το έργο φτάσει στη φάση υλοποίησης δηλαδή για την τήρηση
των περιβαλλοντικών όρων για τη διάνοιξη των δρόμων, για την κατασκευή των αγωγών,
για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Στο θέμα αυτό, εάν τα πράγματα φτάσουν εκεί,
εγγυόμαστε ότι θα τηρηθούν με απόλυτο τρόπο οι όροι που θα προβλέπονται για να μην
υπάρξει καμία ζημιά στο περιβάλλον.
Προτείνεται λοιπόν να δοθεί η σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου για την
οριοθέτηση με ρητή αναφορά ότι το Σώμα συμμερίζεται τις ανησυχίες των κατοίκων για το
έργο και τη δέσμευση ότι όταν το έργο φτάσει στη φάση της υλοποίησης να εξαντληθούν

από πλευράς του Δήμου Καρδίτσας όλα τα περιθώρια του νόμου για τον έλεγχο της τήρησης
των νομίμων διαδικασιών και όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
17. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της οριοθέτησης σύμφωνα με
την πρόταση του κ. Δημάρχου ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι πλην του κ.
Κρανιά, ο οποίος καταψήφισε
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
1. Γνωμοδοτεί θετικά για τη μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος “'Ασπρος” στη θέση
κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Καροπλεσίου
2. Τάσσεται κατ'αρχήν υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμμερίζεται όμως τον
προβληματισμό των κατοίκων και των φορέων της περιοχής για τις επιπτώσεις στο φυσικό
περιβάλλον από την κατασκευή του έργου και εκφράζει τις ανησυχίες του

για τη σχέση

μεταξύ του οφέλους από την παραγωγή ρεύματος και της ζημίας που θα προκύψει στο
περιβάλλον, αν ληφθεί υπόψιν το ανάγλυφο, η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής και
θεωρεί ότι πιθανότατα η ζημιά θα είναι μεγαλύτερη του οφέλους.
Για το λόγο αυτό δεσμεύεται ότι, όταν το έργο φθάσει στη φάση υλοποίησης, ήτοι στην
αποφασιστική αρμοδιότητα του Δήμου Καρδίτσας θα εξαντληθούν με αυστηρό τρόπο όλα
τα περιθώρια του νόμου για τον έλεγχο της τήρησης των νομίμων διαδικασιών

Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασ. Κρανιάς

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 129/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
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