ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 11/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 101
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα
18:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
6612/18-3-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ελευθέριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Δρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βεργίνης Ξενοφών
Μαργέλης Γεώργιος
Γαζής Αναστάσιος
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Ανδρέας
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
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Απουσίαζαν
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Γεράσιμος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Μικρώνης Ζώης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 15ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 11/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Καλόν όρος» της
Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων.
Εισηγητής:κ. Αραβανής Κώστας-Δήμαρχος
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Το θέμα εισηγούνται ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής και ο επικεφαλής της Δημοτικής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ.Ξενοφών Βεργίνης.
Ο Δήμαρχος, κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Με την ΑΠ 18677/13-12-2010 απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της ΠΙΝ κ. Κ.
Γεωργαλίδης ενέκρινε τους Περιβαλλοντολογικούς όρους του έργου ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ
10MW στη θέση ‘’Καλού Όρος’’ Δήμου Απολλωνίων Ν. Λευκάδας υποσταθμού 10/150 KV στη
θέση ‘’Μέγας Λάκκος’’ και συνοδών έργων.
Η έγκριση αυτή έγινε χωρίς να λάβει υπόψη του τις ομόφωνες αποφάσεις του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Λευκάδας για το συγκεκριμένο θέμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ

1. Το ΔΣ Λευκάδας να επαναβεβαιώσει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση του Αιολικού
Πάρκου στη θέση ‘’ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ’’ συν. ισχύος 10MW.
2. Το ΔΣ Λευκάδας να καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής
ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση της απόφασης 18677/13-12-2010 του Γενικού
Γραμματέα της ΠΙΝ.
Στη συνέχεια ο κ.Ξ.Βεργίνης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κυρίες και
κύριοι Σύμβουλοι.
Α’ ΜΕΡΟΣ
Σήμερα καλούμαστε να πάρουμε ο καθένας υπεύθυνη θέση και ως συλλογικό όργανο
να αποφασίσουμε εάν συμφωνούμε η όχι στην εγκατάσταση «Αιολικού Πάρκου» στο «ΚΑΛΟΝ
ΟΡΟΣ», περιοχή Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων , ακριβώς πάνω από την φημισμένη
παγκοσμίως και κατ’ επανάληψη βραβευμένη ,παραλία

«ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ». Βασικά,

καλούμαστε να πάρουμε θέση απέναντι στην υπ’ αριθμόν Πρωτ. 18677/13-12-2010. Απόφαση
του πρώην Γενικού Γραμματέα Ιονίων Νήσων κ. Γεωργαλίδη.
Η συγκεκριμένη Απόφαση αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου
Εγκατάσταση και λειτουργία

αιολικού πάρκου της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ»

συνολικής ισχύος 10 MW, στη θέση «ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ» στη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων και
του συνοδού έργου της κατασκευής και λειτουργίας υποσταθμού στη θέση «ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ»
της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Η εγκατάσταση τόσον αιολικού πάρκου της εταιρείας «ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ» με πέντε (κατ’ αρχήν) ανεμογεννήτριες, όσο και του όμορου αιολικού
πάρκου της Ισπανικής

Εταιρείας GAMESA «Ενεργειακή Μέγας Λάκκος ΑΕ» με 42

ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 35,7 MW μετατρέπουν το σύνολο της περιοχής από το
ΚΟΜΗΛΙΟ έως τη ΝΗΡΑ (έκταση 9500 στρεμμάτων) σε πραγματική ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ
,αφού τα αιολικά πάρκα είναι εργοστάσια παραγωγής ρεύματος. Είναι δε γεγονός, ότι το
Δασαρχείο Λευκάδος, μετά από αίτηση της εταιρείας «ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»
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εισηγήθηκε

στις

αρμόδιες

υπηρεσίες

της Περιφέρειας πολλά από τα στρέμματα των

9500 να χαρακτηρισθούν ως «δάση» και «δασικές εκτάσεις»
Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν ότι ουδέποτε έλαβαν γνώση αυτής της
ενέργειας, με αποτέλεσμα να μην ασκήσουν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά τους.
Δηλαδή ,να ασκήσουν ενστάσεις μετά από ανάρτηση και δημοσίευση.
Όσον αφορά το θέμα, η παράταξή μας «Ενεργοί Πολίτες» είμαστε απολύτως αντίθετοι
στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στη συγκεκριμένη περιοχή. Η θέση μας είναι πάγια και
αναφέροταν στο προεκλογικό μας πρόγραμμα (σελ. 5). Προσωπικά είχα την ευκαιρία το 2006 να
εκφράσω την έντονη αντίθεσή μου τρείς φορές από του βήματος της Βουλής των Ελλήνων στην
Ολομέλεια και στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Οι ομιλίες μου υπάρχουν στα
πρακτικά της Βουλής Την αντίθεση μου, εξέφρασα, επίσης, με επιστολή μου (3/04/07) στους κ.κ.
Δ. Σιούφα, Υπουργό Ανάπτυξης,
Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Προκόπη Παυλόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας

Γ. Σουφλία, Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και Σ. Βόσδου , Γενικό

Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Η θέση μας αυτή δεν σημαίνει ότι είμαστε ενάντια στη πολιτική πρακτική δημιουργίας των
Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας. Αντίθετα, είμαστε υπέρ προκειμένου η χώρα μας να μειώσει
την μέγιστη εξάρτησή της από το πετρέλαιο και επομένως το δυσβάσταχτο δημοσιονομικό
κόστος. Όμως, πριν από κάθε εγκατάσταση πρέπει

να υπάρχουν οι απαραίτητες και

αναγκαίες προϋποθέσεις όπως:
α) Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο.
β) Σοβαρή και αντικειμενική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

από ανεξάρτητη αρχή

(όργανο) και όχι από την ενδιαφερόμενη εταιρεία!!
γ) Συναίνεση των πολιτών της περιοχής, αφού προηγηθεί ελεύθερη, αναλυτική και αντικειμενική
ενημέρωσή τους.
Β’ ΜΕΡΟΣ
Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε αντίθετοι; Είμαστε αντίθετοι γιατί:
1) Η εγκατάσταση παραβιάζει το χωροταξικό πλαίσιο

των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών

ενέργειας) που απαιτεί ελάχιστη απόσταση από ακτή κολύμβησης.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 49222/12-11-02 ΦΕΚ Β2464/02 (Παράρτημα ΙΙ.
Πίνακας Β) που αφορά το Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ απαιτεί ως ελάχιστη απόσταση
εγκατάστασης της ανεμογγενήτριας 1500 μ από την ακτή κολύμβησης (Πόρτο Κατσίκι). Όμως,
οι τρεις από τις πέντε ανεμογεννήτριες (Α1,Α2,Α3) είναι σε μικρότερες αποστάσεις.
2) Βασική θεσμική προϋπόθεση εγκατάστασης ΑΠΕ αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος
και η αποφυγή κάθε είδους ρύπανσης.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτουν σοβαρές συνέπειες, ακουστικής και οπτικής
όχλησης, όπως η ίδια η μελέτη αναφέρει.(σελ.12). Η οπτική ρύπανση θα είναι καθολική, αφού οι
ανεμογεννήτριες θα είναι ορατές όχι μόνο από τις παραλίες: Πόρτο Κατσίκι, Πόντι, Βασιλική
αλλά και από Κεφαλονιά και Ιθάκη, όπως και από τα διερχόμενα πλοία τουριστικά και μη. Η
κλίμακα της βιομηχανικής εγκατάστασης είναι δυσανάλογη προς την κλίμακα του τοπίου. Η
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κάθε ανεμογεννήτρια έχει συνολικό ύψος από 100 έως 120 μέτρα, μήκος πτερυγίων 35μ. και
βάρος 104 τόνους. Αποτέλεσμα, οι τεράστιες διαστάσεις των ιστών και των ανεμογεννητριών
δημιουργούν δυσαρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Η περιοχή, που είναι ήδη επιβαρημένη από
τις κολώνες και τα καλώδια

υψηλής τάσης της ΔΕΗ

(Ακτίου-Αργοστολίου), με τις

ανεμογεννήτριες πνίγεται κυριολεκτικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά!. Τα απαιτούμενα συνοδά
έργα (εσωτερικής οδοποιία,

χωματουργικά, εκσκαφές υπογείων καναλιών 4000 περίπου

μέτρων και κυκλικής διατομής με ακτίνα 18μ. και βάθος 2,5 - 3μ.) για εγκατάσταση
ανεμογεννητριών καθώς και άλλες παρεμβάσεις στο έδαφος, θα δημιουργήσουν εικόνα
αθεράπευτου λατομείου.
Παρόμοιο πρόβλημα θα προκαλέσει και η Ακουστική Ρύπανση αρχικά από τα
απαιτούμενα έργα υποδομής και στην συνέχεια από την λειτουργία των ανεμογεννητριών.
Τα προβλήματα θα πολλαπλασιασθούν εάν οι ανεμογεννήτριες γίνουν περισσότερες,
αφού στη μελέτη οι πέντε (5) αναφέροντα ενδεικτικά (βλέπε σελ.18) και μπορεί να γίνουν 66
(βλέπε σελ.184).
3) Το θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ απαιτεί το σεβασμό στη διατήρηση και προστασία των
παραδοσιακών μνημείων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρόμοια μνημεία: ανεμόμυλοι, αλώνια
και πηγάδια, που βρίσκονται στον οικισμό Νηράς, όπως και πλήθος βυζαντινών και
μεταβυζαντινών μνημείων κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Για το θέμα αυτό η 6η Εφορεία
Νεώτερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού προειδοποιεί με έγγραφο της 1856/5-11-03!
4) Η εγκατάσταση των Ανεμογεννητριών προκαλεί χωρίς αμφιβολία αλλαγές χρήσης γης,
απαξίωση τουριστικών υποδομών, σύγκρουση με τα προγράμματα τουριστικής και πολιτιστικής
ανάπτυξης

της περιοχής

και όχι λιγότερο σημαντική μείωση της αξίας των ακίνητων

περιουσιακών στοιχείων, με τελικό αποτέλεσμα την απαξίωση της περιοχής, της ανθρώπινης
αξίας, του οικογενειακού και επιχειρηματικού εισοδήματος.
5)

Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών προκαλεί, επίσης, δυσμενείς επιπτώσεις στην

κτηνοτροφία, μελισσοκομία και ορνιθοπανίδα λόγω θορύβου, σκόνης και κίνησης βαρέων
μηχανημάτων. Τις επιπτώσεις αυτές αποδέχεται και η μελέτη (βλέπε σελ. 117).
6) Δεν

υπάρχουν ανεμολογικά στοιχεία αφού δεν

έχουν γίνει

επιτόπιες ανεμολογικές

μετρήσεις. για τη συγκεκριμένη περιοχή (ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ). Συνεπώς, η εν λόγω επένδυση
στερείται αξιολόγησης ως προς την αποδοτικότητα και βιωσιμότητά της, αν ληφθεί υπ’ όψη και
το μεγάλο κόστος απαξίωσης της περιοχής.
Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η μελέτη αφορούν το Αργοστόλι Κεφαλληνίας (βλέπε σελ. 49)!!
7) Η μελέτη είναι ήδη ξεπερασμένη από τα γεγονότα, αφού αγνοούνται παντελώς επενδύσεις
και τουριστικά καταλύματα που δημιουργήθηκαν στη περιοχή τα τελευταία 6–7 χρόνια! Η μελέτη
αναφέρει (σελ. 106) ότι «κοντά στο αιολικό πάρκο δεν έχουν εντοπισθεί κατοικίες και παρουσία
ανθρώπων! Είναι δε απαράδεκτο το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας υπέγραψε την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων, λίγες μέρες πριν εγκαταλείψει την θέση του, χωρίς να ζητήσει ως όφειλε
πρόσφατη γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. Ιονίων Νήσων.
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8) Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» δεν διαθέτει τη
νόμιμη χρήση της έκτασης, όπου πρόκειται να αναπτυχθεί το αιολικό πάρκο! Κατά νόμον, η
νόμιμη κατοχή και χρήση γης αποδεικνύεται μόνο με συμβολαιογραφικούς τίτλους ιδιοκτησίας ή
με μεταγεγραμμένα μισθωτήρια συμβόλαια ή με συμβολαιογραφικά προσύμφωνα απόκτησης
τίτλων ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίων συμβολαίων. Η εταιρεία μέχρι σήμερα τίποτε δεν έχει
προσκομίσει!
Γ’ ΜΕΡΟΣ
Πρόσθετα σημειώνουμε:
α) Την αντίθεσή προς την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη συγκεκριμένη περιοχή που
εξέφρασαν με απόφασή τους τόσο το πρώην Νομαρχιακό Συμβούλιο Λευκάδος, όσο και το
Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Απολλωνίων (σχετικά με το προταθέν αιολικό πάρκο της
εταιρείας «Ενεργειακή Μέγας Λάκκος Α.Ε.»).
β) Το γεγονός ότι η απόφαση έγκρισης της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» από τον
διορισμένο πρώην Γενικό Γραμματέα της σημερινής κυβέρνησης υπογράφτηκε στις 13
Δεκεμβρίου 2010 (λίγες μέρες πριν φύγει από τη θέση του, όπως συνέβη και σε άλλες
περιπτώσεις) και απεστάλη στο πρώην Νομαρχιακό Συμβούλιο της Λευκάδος με ημερομηνία 2712-2010 από την Π.Ι.Ν., με την εντολή να δημοσιευτεί στο τοπικό τύπο, ως ο νόμος ορίζει,
προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος. Δυστυχώς, η Απόφαση κάπου ξεχάστηκε στην
Αντιπεριφέρεια και πρωτοκολλήθηκε ως εισερχόμενο μετά από δύο μήνες και πλέον (στις 2
Μαρτίου 2011)!! Αυτό αναφέρει σε επιστολή της (14/03/11) η ΄Ενωση Αγιοπετριτών Αττικής
προς τον σημερινό Δήμαρχο και το Δ. Σ. (με κοινοποίηση σε Περιφερειάρχη και Περιφ.
Συμβούλιο και στο Βουλευτή Λευκάδος).
Δ’ ΜΕΡΟΣ
Συμπερασματικά:


Επειδή, το σχεδιαζόμενο για εγκατάσταση αιολικό πάρκο παραβιάζει βασικούς
θεσμικούς όρους και προϋποθέσεις δημιουργίας ΑΠΕ,



Επειδή, η πιθανή εγκατάσταση υποβαθμίζει τη ποιότητα ζωής των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής και απαξιώνει σημερινές και μελλοντικές επενδύσεις

τουριστικής

και οικονομικής ανάπτυξης,


Επειδή, οι αποφάσεις των αρμοδίων για εγκατάσταση αιολικού πάρκου προσβάλουν
το «κοινόν αίσθημα» και αγνοούν την αρνητική τοποθέτηση των κατοίκων της
συγκεκριμένης περιοχής ιδιαίτερα και,



Επειδή, αγνοούνται Αποφάσεις εκλεγμένων τοπικών οργάνων εξουσίας και λοιπών
Συλλογικών (Κοινωνικών και Πολιτιστικών) Φορέων των Απανταχού Λευκαδίων,

Εισηγούμαι όπως το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο:
Πρώτον: προβεί σε εμπρόθεσμη κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης και Αίτησης Αναστολής ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικράτειας για την ακύρωση της Απόφασης 18677/13-12-10 του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του
έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου της Εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
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Α.Ε.», συνολικής ισχύος, 10 MW, στη θέση «ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ», (πρώην Δήμου Απολλωνίων
Λευκάδας και του συνοδού έργου της κατασκευής και λειτουργίας υποσταθμού στη θέση Μέγας
ΛΑΚΚΟΣ του πρώην Δήμου Απολλωνίων».
Δεύτερον: εξουσιοδοτήσει ρητά δικηγόρο που θα αναλάβει τον δικαστικό αγώνα στο Συμβούλιο
της Επικρατείας.
Τρίτον: αποκλείσει ρητά τη παραχώρηση η εκμίσθωση τυχόν

υπάρχουσας Δημοτικής ή

Κοινόχρηστης έκτασης για δημιουργία αιολικού πάρκου ανεμογεννητριών σε οποιοδήποτε
φορέα είτε Δημόσιο είτε Ιδιωτικό.
Τέταρτον: εκδώσει σχετικό ψήφισμα το οποίο να επιδοθεί:
α)

στον

Γενικό

Γραμματέα

Περιφέρειας

Πελοποννήσου

και

Ιονίων

Νήσων

κ.

Αποστολόπουλο με αίτημα να απόσχει από οποιαδήποτε έγκριση απόφασης η παροχή αδείας
εγκατάστασης εργοστασίου παραγωγής Η λεκτρικού ρεύματος στη συγκεκριμένη περιοχή.
β) Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Σπύρο Σπύρου και Περιφερειακό
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων καθώς και Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδος κ. Θ. Βερύκιο προκειμένου να
πράξουν τα νόμιμα.
γ) Βουλευτή Λευκάδας κ.Μαργέλη Σπυροπάνο.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ:
1. Στο σχέδιο νόμου πως ο «υπερβολικός ζήλος» για προώθηση των ΑΠΕ έχει ως αποτέλεσμα
να μην προβλέπεται καμιά σοβαρή δικλείδα ασφαλείας για την προστασία της φύσης,
παραβιάζοντας έτσι την κοινοτική νομοθεσία.
Η ευρεία προώθηση των αιολικών πάρκων σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας σηματοδοτεί
την άνευ όρων πρόσβαση μιας εμπορικής δραστηριότητας στους τελευταίους ανέγγιχτους
πυρήνες της ελληνικής φύσης.
Η αιολική ενέργεια είναι μια καθαρή μεν δραστηριότητα ως προς τις εκπομπές αερίων
ρύπων, βιομηχανική δε ως προς τις σημαντικές επιπτώσεις της στη φύση. Εάν εγκριθεί το
σχέδιο νόμου οι πολύτιμες βουνοκορφές και νησίδες της Ελλάδας θα γεμίσουν δρόμους και
δίκτυα μεταφοράς ρεύματος με αποτέλεσμα να γίνουν εύκολα προσβάσιμες και άρα ευάλωτες
σε περαιτέρω υποβάθμιση.
2. «οι ΑΠΕ χωροθετούνται χωρίς κανένα σχέδιο σε περιοχές προστασίας της φύσης, εθνικά
πάρκα, προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς και περιοχές υπό ανάπτυξη, με την
εξαίρεση των τμημάτων τους που αποτελούν περιοχές απόλυτης προστασίας (υγροτόπους
Ramsar – και περιοχές του δικτύου NATURA).
Κάθε δημόσια έκταση προσφέρεται στους επενδυτές που διεισδύουν στο χώρο της ενέργειας
για την ανάπτυξη βιομηχανικής κλίμακας εγκαταστάσεων, ακόμη και σε περιοχές που έχουν
χαρακτηριστεί αναδασωτέες, χωρίς να έχουμε το εργαλείο των κυρωμένων δασικών χαρτών».
3. «επιχειρείται μια αναγκαία επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά επιχειρείται
με υποβάθμιση των περιβαλλοντικών όρων και αποσύνδεση της άδειας παραγωγής από τη
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως και την άδεια επέμβασης σε δασική
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έκταση. Αυτό πέρα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα, θέτει ζήτημα υποβάθμισης του
κοινωνικού ελέγχου».
Το νομοσχέδιο μιλά για την κλιματική αλλαγή, αλλά ενδιαφέρεται, απλά, για την
πραγματοποίηση επενδύσεων. Είμαστε υπέρ των ΑΠΕ.
4. Με τα διασυνδεμένα στο δίκτυο μακράς μεταφοράς αιολικά πάρκα επιχειρείται η υποθήκευση
του αιολικού δυναμικού στο φορδιστικό τρόπο παραγωγής ενέργειας του

ανεπτυγμένου

καπιταλισμού. Στο φαύλο κύκλο δηλαδή παραγωγής ενέργειας που πρέπει να καταναλωθεί
αμέσως. Γιατί η ανεμογεννήτρια του αιολικού πάρκου, κατά το υπόδειγμα της βενζινοκίνητης
ηλεκτρογεννήτριας αλλά και του πυρηνικού αντιδραστήρα, δεν παράγει ενέργεια που μπορεί
να αποταμιευθεί τοπικά για να χρησιμοποιηθεί όταν δεν φυσάει. Το αιολικό πάρκο και το
μακρύ δίκτυο μεταφοράς προϋποθέτουν την άμεση κατανάλωση αυτού που παράγεται. Και
επειδή δεν φυσάει πάντα, για να καλυφθεί η κατανάλωση που διογκώνεται συνολικά με την
πρόσθεση της αιολικών πάρκων στα συμβατικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, τα αιολικά πάρκα αυξάνουν τελικά, απ’ ότι φαίνεται, αντί να μειώνουν την
εξάρτηση από θερμοηλεκτρικά εργοστάσια.
5. Ο κ. Γεωργαλίδης υπέγραψε την υπ’ αριθ. 14160/3-8-2010 έγκριση περιβαλλοντικών όρων
και της «GAMESA Ενεργειακή Μέγας Λάκκος Α.Ε». Ο εν λόγω κύριος την έκανε καλά τη
δουλειά του πριν φύγει.
Σε όλη την Ελλάδα οι διορισμένοι περιφερειάρχες ενέκριναν, συμπτωματικά, λίγο πριν λήξει
η θητεία τους σχεδόν όλες τις αντίστοιχες επενδύσεις.
Δεν σας ενδιαφέρει αυτό;
6. Χαρακτηρισμοί δασικών εκτάσεων
7. Χρήσεις γης, εδώ έχουμε αλλαγή χρήσεων γης
8. Ξεκινούν με 5 ανεμογεννήτριες
9. Ύπαρξη δικτύου υψηλής τάσης, αιτία της επένδυσης.
ΠΡΟΤΑΣΗ για να μπει στην απόφαση
Α)

Να

εκφράσουμε

την

αντίθεσή

μας,

εκτός

της

συγκεκριμένης

έγκρισης

των

Περιβαλλοντικών Όρων της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» (με 5 ανεμογεννήτριες ισχύος 10MW), και στο
όμορο αιολικό πάρκο της GAMESA Ενεργειακή Μέγας Λάκκος Α.Ε», με 42 ανεμογεννήτριες και
συνολική παραγόμενη ισχύ 35,7ΜW.
Β) Ο Δήμος δεν πρόκειται να παραχωρήσει ή να εκμισθώσει οποιαδήποτε δημοτική ή
κοινόχρηστη έκταση στη συγκεκριμένη ή ευρύτερη περιοχή που έχει χωροθετηθεί, στις
παραπάνω δυο εταιρίες ή οποιαδήποτε άλλη.
Γ) Την διάθεση κονδυλίου, για την κάλυψη των δικαστικών δαπανών.
Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Συμφωνούμε απόλυτα σαν παράταξη με τις ενέργειες που προτείνονται και είναι
σύμφωνοι και οι κάτοικοι της περιοχής.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Β.Μελάς
Γ.ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Θέλουμε ΑΠΕ αλλά όχι στο συγκεκριμένο σημείο.
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Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ:

Μπαίνοντας

οι ανεμογεννήτριες σταματάει κάθε τουριστική

δραστηριότητα.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται τις προτάσεις
του κ.Δημάρχου, τις προτάσεις του κ.Βεργίνη και το πρώτο σκέλος της πρότασης του
κ.Δρακονταειδή και αποφασίζει:
1) Να επαναβεβαιώσει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου στη
θέση ‘’ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ’’ συν. ισχύος 10MW.
2) Να προβεί σε εμπρόθεσμη κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης και Αίτησης Αναστολής
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας για την ακύρωση της Απόφασης 18677/13-12-10 του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι
του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου της Εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
Α.Ε.», συνολικής ισχύος, 10 MW, στη θέση «ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ», (πρώην Δήμου Απολλωνίων
Λευκάδας και του συνοδού έργου της κατασκευής και λειτουργίας υποσταθμού στη θέση Μέγας
ΛΑΚΚΟΣ του πρώην Δήμου Απολλωνίων».
3) Να εξουσιοδοτήσει ρητά δικηγόρο που θα αναλάβει τον δικαστικό αγώνα στο
Συμβούλιο της Επικρατείας.
4) Να αποκλείσει ρητά τη παραχώρηση ή εκμίσθωση τυχόν υπάρχουσας Δημοτικής ή
Κοινόχρηστης έκτασης για δημιουργία αιολικού πάρκου ανεμογεννητριών σε οποιοδήποτε
φορέα είτε Δημόσιο είτε Ιδιωτικό.
5) Να εκδώσει σχετικό ψήφισμα το οποίο να επιδοθεί:
α)

στον

Γενικό

Γραμματέα

Περιφέρειας

Πελοποννήσου

και

Ιονίων

Νήσων

κ.

Αποστολόπουλο με αίτημα να απόσχει από οποιαδήποτε έγκριση απόφασης ή παροχή αδείας
εγκατάστασης εργοστασίου παραγωγής Ηλεκτρικού ρεύματος στη συγκεκριμένη περιοχή.
β) Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Σπύρο Σπύρου και Περιφερειακό
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων καθώς και Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδος κ. Θ. Βερύκιο προκειμένου να
πράξουν τα νόμιμα.
γ) Βουλευτή Λευκάδας κ.Μαργέλη Σπυροπάνο.
6) Εκφράζει την αντίθεσή του, εκτός της συγκεκριμένης έγκρισης των Περιβαλλοντικών
Όρων της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» (με 5 ανεμογεννήτριες ισχύος 10 MW), και στο όμορο αιολικό
πάρκο της «GAMESA Ενεργειακή Μέγας Λάκκος Α.Ε.» με 42 ανεμογεννήτριες και συνολική
παραγόμενη ισχύ 35,7 MW.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 101/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη
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