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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

 
 

Α/Α απόφασης: 43/2020 
Αρ. πρωτ. οικ.4728/2020 

 

 
Α π ό σ π α σ μ α   

από το πρακτικό της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας,  

από 29 Μαΐου 2020 
 

Στην Ερέτρια σήμερα, την 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 

55/Α’/11.03.2020) και της με αριθ. 18318/13.03.2020 σχετικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 

9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), ύστερα από την με αριθ. οικ.4435/25.05.2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δ.Σ..  

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο [27] μελών συμμετείχαν στην 

τηλεδιάσκεψη [22] μέλη του Δ.Σ., ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ανδρουλάκης Αντώνιος 

(Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Παπαγγελή Μαρία 

3. Μπούγα - Μπαραμπούτη 

Παναγιώτα 

4. Σμιλάκος Πέτρος 

5. Βελέντζας Ιωάννης  

6. Σμπιλίρης Γεώργιος  

7. Τσούμαρης Δημήτριος  

8. Γουρνής Νικόλαος 

9. Τσώκος Ευάγγελος 

10. Αμερικάνου-Κικίδου 

Παρασκευή  

11. Δασκαλάκης Ηλίας 

12. Τερζάκης Αντώνιος 

13. Βράκας Γεώργιος 

14. Πετρογιάννης Ιωάννης  

15. Αλημπατέ Αμφιτρίτη 

16. Σταματούκος Πέτρος 

17. Κατσής Νικόλαος 

18. Καραβάς Χαράλαμπος 

19. Καραβάς Αργύριος  

20. Καρράς Σταμάτιος 

21. Σαράπης Γεώργιος 

22. Καραμπέτσου Ασημίνα 

 

1. Μπασινάς Κηρύκος  

2. Κουμπιάς Ιωάννης  

3. Μίγγος Δημήτριος  

4. Αλεξανδρής Ευάγγελος 

5. Σταματούκος Σπυρίδων  

 

 

 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Δημητρόπουλος. 

Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος Κ. Ερέτριας Παντελής Μάριος, ο Πρόεδρος Κ. Αμαρύνθου Ζαχαριάς 

Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος Κ. Γυμνού Χαϊνάς Γεώργιος, ο Πρόεδρος Κ. Άνω Βάθειας Μακρής 

Παναγιώτης, ο Πρόεδρος Κ. Καλλιθέας Κοντογιάννης Βασίλειος και η Πρόεδρος Κ. Σέττας Αργύρη 

Ευαγγελία. 

Για την τήρηση των πρακτικών, παραστάθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Καλογιάννης Ιωάννης. 
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1ο θέμα Η.Δ. - Αριθμός απόφασης 43/2020: Νέες άδειες αιολικών εγκαταστάσεων στον 

Δήμο Ερέτριας. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε εν συντομία σε  

έγγραφα που έχουν υποβάλει Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στα εδαφικά όρια του Δήμου 

Ερέτριας και τις τοποθετήσεις αυτών 

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους αρχηγούς των συνδυασμών που συμμετέχουν στο Δημοτικό 

Συμβούλιο προκειμένου να παραθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα. 

Κατόπιν τον λόγο έλαβαν οι εκπρόσωποι των Συλλόγων.  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και όλων των 

συμμετεχόντων. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από ανταλλαγή απόψεων 

των μελών του και των λοιπών συμμετεχόντων στην συνεδρίαση, κατέληξε στη διατύπωση πρότασης 

η οποία περιλαμβάνει τρία σκέλη ως ακολούθως: 

Το πρώτο σκέλος αφορά στον ορισμό δικηγόρου, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον Δήμο. Παράλληλα 

θα εξεταστεί η δυνατότητα συνεργασίας σε νομικό επίπεδο με τους όμορους Δήμους. 

Το δεύτερο σκέλος αφορά στην σύσταση Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου και εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων του Δήμου. Προτάθηκαν τα ακόλουθα έντεκα 

μέλη: Ως Πρόεδρος ο Τσούμαρης Δημήτριος και μέλη οι ακόλουθοι: Τερζάκης Αντώνιος, Κατσής 

Νικόλαος, Καραβάς Αργύριος, Καρράς Σταμάτιος, Καραμπέτσου Ασημίνα, Ρίπης Ιωάννης, Μπαρώτας 

Νικόλαος, Αργύρη Ευαγγελία, Καραφέρια Χριστίνα και Καραβάς Αντώνιος.  

Το τρίτο σκέλος αφορά στη διατύπωση ψηφίσματος, το οποίο θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες 

στην κεντρική πολιτική σκηνή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους πολίτες. 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στη σχετική ψηφοφορία και να 

αποφασίσει σχετικά. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν ψηφοφορίας 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

1. Τον ορισμό νομικού, εγνωσμένου κύρους, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον Δήμο και θα 

καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για κοινή νομική εκπροσώπηση με τους όμορους δήμους. 

2. Τη σύσταση ενδεκαμελούς Επιτροπής η οποία αποτελείται από εκπροσώπους όλων των 

παρατάξεων καθώς επίσης μέλη συλλόγων και πολίτες. Συγκεκριμένα στην Επιτροπή 

συμμετέχουν: 

 Τσούμαρης Δημήτριος (Πρόεδρος) 

 Τερζάκης Αντώνιος,  

 Κατσής Νικόλαος,  

 Καραβάς Αργύριος,  

 Καρράς Σταμάτιος,  

 Καραμπέτσου Ασημίνα,  

 Ρίπης Ιωάννης,  

 Μπαρώτας Νικόλαος,  

 Αργύρη Ευαγγελία,  

 Καραφέρια Χριστίνα και  

 Καραβάς Αντώνιος. 

3. Τη σύνταξη του παρακάτω ψηφίσματος το οποίο θα ενταχθεί στην παρούσα απόφαση 

του Δημοτικού συμβουλίου και θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες στην κεντρική πολιτική 

σκηνή (Πρόεδρο Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό, Υπουργούς και Βουλευτές του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου), στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στους πολίτες του Δήμου Ερέτριας (μέσω 

της ιστοσελίδας του Δήμου). 

 

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερέτριας κατά της τοποθέτησης 

ανεμογεννητριών στα βουνά της Κεντρικής Εύβοιας. 

Εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού και απουσίας οποιασδήποτε δυνατότητας ενημέρωσης των 

τοπικών κοινωνιών, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, με αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε τον νόμο 

4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) του Υπουργείου περιβάλλοντος για την απλοποίηση της διαδικασίας 

αδειοδότησης εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο ψηφίστηκε προσφάτως από 

τη Βουλή.  

Με ιδιαίτερο προβληματισμό παρακολουθούμε εμείς ως δημοτική αρχή, οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις και οι πολίτες του Δήμου μας, την επιχειρούμενη αδειοδότηση αιολικού σταθμού 

παραγωγής ενέργειας μεγάλης ισχύος και και της άτακτης και ασύμμετρης εγκατάστασης 
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υπερμεγέθων ανεμογεννητριών στην Σέττα, το Ξεροβούνι και τη Δίρφυ. Δηλαδή εντός ευπαθών 

οικοσυστημάτων η διαφύλαξη των οποίων έχει ζωτική σημασία, όχι μόνο εξ απόψεως των συνήθων 

λειτουργιών των οικοσυστημάτων αυτών (υδρολογικός κύκλος, συγκράτηση εδάφους, παραγωγή 

οξυγόνου, κλπ), αλλά και για το τόσο σημαντικό για την τοπική μας οικονομία τουριστικό προϊόν.  

Η προοπτική ήπιας ανάπτυξης της περιοχής μας, αναμφίβολα πλήττεται ανεπανόρθωτα, από τα προς 

υλοποίηση σχέδια, με τεράστιες επιπτώσεις στο ανάγλυφο των βουνών μας και στα οικοσυστήματα 

τους.  

Είναι εύλογο πως ο Δήμος μας, διά των αρχών του, αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας 

του. Πυλώνες δε της ανάπτυξης αυτής, αποτελούν ο πρωτογενής τομέας (κτηνοτροφία, 

μελισσοκομία, γεωργία, δασοκομία και αλλά) και ο τουρισμός, με πεδίο λειτουργίας αυτών το σπάνιο 

φυσικό (μάλιστα εκτεταμένα δασογενές) και πολιτιστικό περιβάλλον του Δήμου μας.  

Αντιθέτως, ο νέος Νόμος με τις παραπάνω ρυθμίσεις, θέτει υπό άμεση διακινδύνευση τον σκοπό 

αυτό και το μέλλον των επόμενων γενεών.  

Σήμερα καλούμαστε να πάρουμε ο καθένας υπεύθυνη θέση και ως συλλογικό όργανο να 

αποφασίσουμε εάν συμφωνούμε ή όχι στο εγχείρημα εγκατάστασης ανεμογεννητριών στις κορυφές 

των βουνών μας, δηλαδή σε ένα εγχείρημα χωρίς ολοκληρωμένο Σχέδιο, χωρίς σεβασμό στην αρχή 

της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής και κατά συνέπεια μη 

βιώσιμη.  

Διότι η ψευδεπίγραφη ανάπτυξη και μεγέθυνση του πλούτου, με φρενήρη διασπάθιση του φυσικού 

αποταμιεύματος, δεν είναι βιώσιμη και καταπατά τις αρχές της αειφορίας.  

Η άλωση και μετατροπή των βουνών μας σε ένα απωθητικό σε οποιονδήποτε επισκέπτη βιομηχανικό 

εργοτάξιο, θα δρομολογήσει αρνητικές εξελίξεις σε όλες τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου μας. 

Η  αλλοίωση των πανέμορφων τοπίων μας θα είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη.  

Και όλα αυτά, παρότι η χώρα ήδη από το 2016, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, όχι 

μόνο έχει πιάσει τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, αγγίζοντας το 30% της 

εσωτερικής εγχώριας παραγωγής, αλλά και η εγκατεστημένη ισχύς είναι υπέρμετρη για τις ανάγκες 

του Εθνικού συστήματος ενέργειας.  

Για όλους αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας, 

δηλώνοντας κι εμείς κατηγορηματικά, την αντίθεσή μας στην σχεδιαζόμενη εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών στην περιοχή μας.  

Κρίνουμε πως είναι απαραίτητη η προστασία του ιδιαίτερα ευαίσθητου και αποδυναμωμένου, λόγω 

των εκτεταμένων πυρκαγιών τα προηγούμενα χρόνια περιβάλλοντός του, με μέτρο τα ζωτικά 

συμφέροντα των δημοτών και των κατοίκων της περιφέρειας του.  
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Αντιλαμβανόμαστε δε πως κάθε σχετική ενέργεια υποβάθμισης του μόνο ζημία μπορεί να προκαλέσει 

σε βάρος του Δήμου για το μέλλον.  

Ζητούμε την ακύρωση της επικίνδυνης καταστροφής εκφράζοντας την πεποίθησή μας ότι μέσα από 

δημοκρατικό με την τοπική κοινωνία διάλογο, θα επιτύχουμε τον κοινό στόχο.  

Δηλώνουμε επίσης πως θα εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας αυτή με κάθε ένδικο μέσο προς ματαίωση 

αυτού του έργου, ώστε ουδεμία επιπλέον εγκατάσταση αιολικού πάρκου να ξανασυμβεί στο Δήμο 

της Ερέτριας. 

Επίσης, πέραν των άλλων, αποφασίζουμε να προβούμε σε όλες τις δυνατές από τον νόμο ενέργειες, 

ώστε, από κοινού με τους όμορους Δήμους και φορείς των πολιτών, να καταστήσουμε σαφή προς 

τους έχοντες την νομοθετική πρωτοβουλία την επιθυμία μας για τροποποίηση του νέου νομου 

4685/2020, ως προς τις επίμαχες διατάξεις, με γνώμονα το κοινό καλό και την βιώσιμη προστασία 

των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και τέλος, να διερευνηθούν οι δυνατότητες αλλαγή του νόμου 

αυτού. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 43/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος. 
Ακριβές Απόσπασμα  

Ερέτρια, 29.05.2020 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αντώνιος Ανδρουλάκης 
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