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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94/2012
Απόσπασμα από το πρακτικό 14/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Αργιθέας, της 14-10-2012
Θέμα: «Περί καθορισμό πλαισίου πολιτικής του Δήμου επί των αιτήσεων αδειοδότησης
Α.Π.Ε. -Ορισμός Νομικού Συμβούλου».
Στο Ανθηρό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 14 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Κυριακή
και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Αργιθέας ύστερα από την αριθμ. 6257/10-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δόθηκε σε όλα τα μέλη του με αποδεικτικό και
τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου σε σύνολο 21 μελών Δημοτικών
Συμβούλων παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 19 και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Επώνυμο
Οικονόμου
Τσιούμας
Χασιώτης
Καρανίκας
Κίσσας
Κορλός
Σέμπρος
Κουτής
Σακελλάρης
Τσιάκαλος
Αργυρός
Καναβός
Τσιβόλας
Αρκούδας
Μπαμπάτσικος
Τόλος
Αργυρός
Κραμποκούκης
Ραμιώτης

Όνομα
Αθανάσιος
Φώτιος
Γεώργιος
Βασίλειος
Σωτήριος
Λάμπρος
Απόστολος
Ξενοφών
Γεώργιος
Ιωάννης
Ευάγγελος
Αργύριος
Λάμπρος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Αναστάσιος
Γεώργιος
Δημήτριος
Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Επώνυμο
Παπακώστας
Ποζιός

Όνομα
Δημήτριος
Βάϊος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Επώνυμο
Ευαγγέλου
Καραχάλιος
Πούπης
Κατσίκης
Ντζιαχρήστα
Νάκος

Όνομα
Αναστάσιος
Δημήτριος
Δημήτριος
Βησσαρίων
Χρυσούλα
Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Καναβός και ο δημοτικός
υπάλληλος κ. Νικόλαος Σακκάς για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προτείνοντας για συζήτηση το 4ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης: «Περί καθορισμό πλαισίου πολιτικής του Δήμου επί των αιτήσεων
αδειοδότησης Α.Π.Ε. -Ορισμός Νομικού Συμβούλου».
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Χρήστο Καναβό ο οποίος είπε
ότι μετά από έρευνα που πραγματοποίησε η «Επιτροπή Συντονισμού Εξέτασης Αιτημάτων για
Εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών στο Δήμο μας», διαπίστωσε ότι το ενδιαφέρον για αυτού του
είδους επενδύσεις είναι πολύ έντονο στα γεωγραφικά όρια του Δήμου και με δεδομένο,
1

ΑΔΑ: Β4ΣΨΩΨ3-5Η6
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΡΑΕ, ότι οι χορηγηθείσες άδειες παραγωγής, μαζί με τις
αιτήσεις για χορήγηση νέων αδειών ξεπερνάνε τα 250 MW, καθιστά το συγκεκριμένο θέμα
ίσως το σημαντικότερο προς εξέταση για τον Δήμο μας.
Η Επιτροπή αξιολογώντας την σπουδαιότητα του ζητήματος, θεώρησε αναγκαία, άμεσα την
περαιτέρω ενημέρωση και ανάλυσή του. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησε συνάντηση με
εξειδικευμένο νομικό και τεχνικό σύμβουλο.
Κατόπιν τούτου, συνεκτίμησε όλα τα δεδομένα και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Αδιαμφισβήτητα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (αιολικούς σταθμούς,
υδροηλεκτρικά κ.λπ.) έχει μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος, αφού παράγεται ηλεκτρική
ενέργεια χωρίς καύση (πετρέλαιο, κ.λπ.) με την χρήση - εκμετάλλευση φυσικών πόρων (νερό,
αέρας, ήλιος, κ.λπ.). Όμως η μαζικοποίηση και ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης τέτοιων
επενδύσεων σε συγκεκριμένο χώρο, μπορεί να προκαλέσει σημαντικά περιβαλλοντικά και
κοινωνικά προβλήματα, με τελικό αποτέλεσμα το περιβαλλοντικό και κοινωνικό ισοζύγιο να
είναι αρνητικό.
2. Κάτι τέτοιο, ακριβώς, συμβαίνει και στον Δήμο μας. Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για
υλοποίηση έργων Αιολικών Σταθμών στην περιοχή μας, σύμφωνα με την έρευνα που έγινε,
δηλώνει περίτρανα ότι αν υλοποιηθούν όλα αυτά, θα πρέπει σε όλες τις υφιστάμενες
βουνοκορφές του Δήμου μας να γίνουν έργα. Αυτό πέραν της αισθητικής υποβάθμισης του
ευρύτερου χώρου μας, (ένας φυσικότατος παρθένος χώρος με εξαιρετικό κάλλος), σίγουρα θα
δημιουργήσει περιβαλλοντικά ζητήματα, αφού η υλοποίηση και μόνο των συνοδών έργων
αυτών των δραστηριοτήτων (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς κ.λπ.), θα επιφέρει σημαντικές
αλλοιώσεις στο τοπίο, διαταράσσοντας τις υπάρχουσες ισορροπίες, αλλάζοντας την
φυσιογνωμία της περιοχής.
3. Με δεδομένο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, κύριο μέλημα έχει να διαφυλάξει την υπάρχουσα
φυσιογνωμία της περιοχής, κρίνεται πλέον αναγκαίο να εξετάζεται και να εκτιμάται για κάθε
επένδυση ξεχωριστά, ποια θα είναι η επίπτωση στο περιβάλλον, στην κοινωνία και οικονομία
της περιοχής.
4. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό με σκοπό την πλήρη διαφώτιση και ανάλυση των συγκεκριμένων
θεμάτων, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με ειδικευμένο Νομικό και Τεχνικό Σύμβουλο.
Μόνο έτσι θα μπορέσει να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση του θέματος με τα θετικότερα
αποτελέσματα για την Τοπική Κοινωνία.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω προτείνεται η επανεξέταση από μηδενική βάση όλων
των αιτημάτων δημιουργίας αιολικών πάρκων στα χωρικά όρια του Δήμου μας,
συμπεριλαμβανομένων των αιολικών πάρκων στις θέσεις «Παλαιό Μαντρί», «Ασήμι Όρος»
και «Τύμπανος». Η επανεξέταση θα λάβει υπόψη της μεταξύ άλλων, πέραν δηλαδή των
περιβαλλοντικών και χωροταξικών ζητημάτων, τη θέση των ενδιαφερόμενων εταιρειών σε
σχέση με τον δεσμευτικό προσδιορισμό συγκεκριμένων αντισταθμιστικών ωφελημάτων υπέρ
του Δήμου μας, από τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις.
Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση:
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Καθορίζει την πολιτική για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων αιολικών σταθμών στα
γεωγραφικά όρια του Δήμου Αργιθέας ως εξής:
1. Με πρωταρχικό μέλημα την κατά το δυνατό διαφύλαξη της φυσιογνωμίας της
περιοχής, του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, θα εξετάζεται
κατά περίπτωση η υλοποίηση κάθε επένδυσης Αιολικού Σταθμού, λαμβάνοντας
σοβαρά υπόψη και το σύνολο του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή.
2. Σε περίπτωση θετικής τεκμηριωμένης άποψης για την υλοποίηση μιας επένδυσης, με
δεδομένη την επερχόμενη αλλαγή που αυτή θα επιφέρει στην κοινωνία και τον
ευρύτερο φυσικό χώρο, θα μελετάται και θα καθορίζεται λεπτομερώς, σε συνεργασία
με τους ειδικούς επιστήμονες (συνεργάτες του Δήμου), το είδος και το ύψος των
αντισταθμιστικών ωφελημάτων (πέραν αυτών που ο Νόμος ορίζει, όπως θέσεις
εργασίας, κατασκευή έργων υποδομής κ.λπ.) για την Τοπική Κοινωνία. Τα
αντισταθμιστικά αυτά ωφελήματα θα κατοχυρώνονται με επίσημη συμφωνία
συνεργασίας μεταξύ Δήμου και επενδυτών.
3. Σε περίπτωση αρνητικής τεκμηριωμένης άποψης για την υλοποίηση μιας επένδυσης, ο
Δήμος θα ενεργοποιεί όλα τα ένδικα μέσα για την αποτροπή της.
4. Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω θα επανεξετασθεί η θέση του Δήμου σε σχέση με
την υλοποίηση επένδυσης Αιολικών Σταθμών στις θέσεις «Παλαιό Μαντρί», «Ασήμι
Όρος» και «Τύμπανος», υπό το φως και της όλης στάσης και ανταπόκρισης της
ενδιαφερόμενης εταιρείας “Renex s.a.”.
5. Την αποστολή επιστολής προς τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές με την οποία αυτές θα
καλούνται σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ……» για την εκ των προτέρων αποστολή
των φακέλων για τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις στο Δήμο, ώστε ο τελευταίος να
αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά επί αυτών.
6. Την αποστολή επιστολής σε όλες τις εταιρείες που έχουν λάβει από τις αρμόδιες αρχές
σχετικές άδειες πραγματοποίησης έργων Α.Π.Ε., ή έχουν ζητήσει τη χορήγησή τους, με
την οποία θα καλούνται να ενημερωθούν για τις απόψεις και όρους του Δήμου επί των
σχεδιαζόμενων στα διοικητικά του όρια επενδύσεων.
7. Ορίζει ως νομικό σύμβουλο και αναθέτει την προώθηση των κατά τα ανωτέρω αποφασισθέντων τον Μάριο Χαϊνταρλή δικηγόρο Αθηνών και επίκουρο καθηγητή
Δικαίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Το θέμα της αμοιβής του νομικού συμβούλου θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Η αμοιβή του Νομικού Συμβούλου θα γίνει με νέα απόφασή μας
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2012
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ
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