
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 9/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας 

Αρ. Απόφασης: 52/2021 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έκδοση ψηφίσματος για τη χορήγηση άδειας δημιουργίας μονάδας υδροηλεκτρικής 

ενέργειας 

Εισηγητής: Πρόεδρος 

 

Σήμερα την 27η του μήνα Απριλίου του έτους 2021  ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16:00 συνήλθε 

σε διά περιφοράς  Τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. 3686 – 

22/04/2021 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν 

παρόντα τα 27 μέλη του ήτοι: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) Τσιάμης Κωνσταντίνος  

   2) Βαΐτσος Χρήστος  

   3) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος  

   4) Πόρρος Αντώνιος  

   5) Κοντούνης Θωμάς  

   6) Λαπατσάνης Ζήσιμος  

   7) Κουτρομάνος Σωτήριος  

   8) Τσιρνόβα Κουγιάτσου Πετρούλα  

   9) Βαφειάς Αθανάσιος  

       10) Παπακωνσταντίνου Χρυσάνθη  

       11) Γκιώνης Κωνσταντίνος  

       12) Καψής Αχιλλέας  

       13) Αυγερινάκος Ιωάννης  

       14) Νικολοπούλου-Κίσσα Ιωάννα  

       15) Γκενεράλης Σεραφείμ  

       16) Ράπτης Μάρκος  

       17) Τσιρογιάννης Γεώργιος  
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       18) Τριφύλλης Ιωάννης  

       19) Ντάλας Γεώργιος  

       20) Κυργιόπουλος Κωνσταντίνος  

       21) Λιανός Ιωάννης  

       22) Τσαπραΐλη Χρυσούλα  

       23) Στάθης Γεώργιος  

       24) Τζουβάρα Αλτάνα  

       25) Μπαούρδος Κωνσταντίνος   

       26) Μαγκλάρας Παντελεήμων  

       27) Τσούλφας Δημήτριος  

 

 

Παρόντος και της προσκληθείσας Δημάρχου κ. Αθανασίας Πλ. Στιβακτή 

 Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καραλή Παναγιώτα , για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έκδοση ψηφίσματος για τη χορήγηση άδειας δημιουργίας μονάδας υδροηλεκτρικής 

ενέργειας 

Εισηγητής: Πρόεδρος 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νος Τσάμης έθεσε για ψήφιση στο δημοτικό 

συμβούλιο το παρακάτω ψήφισμα: 

Την έκδοση ψηφίσματος για αποτροπή  αδειοδότησης κατασκευής υδροηλεκτρικής μονάδας 

ενέργειας στην περιοχή <Διπόταμα > της χαράδρας <Καχάλα> στην Τιθορέα . 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Α) Να εκφράσει την αντίθεσή του σε κάθε σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και κατασκευή υδροηλεκτρικού 

εργοστασίου ενέργειας στη θέση «Διπόταμα» στην χαράδρα του «Καχάλα» στην Τιθορέα αναφέροντας 

συνοπτικά τους λόγους και τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις.   

1.Η συγκεκριμένη περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως εγκεκριμένη περιοχή NATURA. 

(Ζ.Ε.Π 2410002 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ που ανήκει στο δίκτυο NATOURA 

2000, GR 2450005 ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΟΥ-ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ). 

 2.Το φαράγγι αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο τμήμα του Εθνικού Δρυμού και όχι κατακερματισμένο τμήμα ενός 

συνόλου. 

3. Θα αλλοιωθεί  η μοναδικότητα του τοπίου από την άποψη της γεωμορφολογίας και βιοποικιλότητας . 

4.Θα αλλοιωθεί ο χαραχτήρας του διεθνούς και ιδιαίτερα δημοφιλούς πεζοπορικού μονοπατιού «Τιθορέα-

Διπόταμα –Τρύπη» που συγκεντρώνει πληθώρα πεζοπόρων ορειβατών και εμπεριέχεται σε όλα τα προγράμματα 

των φυσιολατρικών και ορειβατικών συλλόγων της χώρας . 
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5. Οι φυσικοί καταρράκτες του Καχάλα θα σταματήσουν να είναι ένα σημείο «μαγνήτης» για κάθε επισκέπτη και 

είναι τεράστια η σημασία τους για την ποιότητα ζωής ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.  

6. Η διαχείριση και αξιοποίηση  των υδάτινων πόρων είναι ένα σύνθετο πρόβλημα όπου θα πρέπει μέσα από 

επιστημονικές – περιβαλλοντολογικές μελέτες (από αρμόδιους κρατικούς φορείς)  να αναδειχθεί με σαφήνεια  η 

σχέση κόστους –οφέλους. 

Β) Να ζητήσει από την Κυβέρνηση και τους συναρμόδιους  Υπουργούς τα εξής:  

1.Την άμεση αναστολή κάθε νέας αδειοδότησης Α.Π.Ε. 

2. Την επανενεργοποίηση της διαδικασίας μόνο εφόσον ολοκληρωθούν αθροιστικά τα  κάτωθι:   

• Η αναθεώρηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, με σκοπό να υπάρξουν αυστηρά  κριτήρια και de facto 

περιορισμοί (π.χ.  απαγόρευση εγκατάστασης σε περιοχές natura, σε περιοχές αγνωρισμένου φυσικού  κάλλους, σε 

υπερκορεσμένες περιοχές, σε περιοχές φυσιολατρικού τουρισμού και αναψυχής,  σε περιοχές που 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς κτηνοτροφίας, κ.α.).  

• Η επικαιροποίηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Στερεάς Ελλάδα,  έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 

στις νέες συνθήκες και να λαμβάνεται υπόψη τη γνώμη των  τοπικών κοινωνιών σε σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης 

που επιθυμούν.  

• Η θεσμοθέτηση αποφασιστικής γνώμης (με δικαίωμα άσκησης veto) για τις τοπικές  κοινωνίες μέσω απόφασης 

του οικείου  Δημοτικού Συμβουλίου.  

• Η πρόβλεψη διαβούλευσης (ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση μέσω opengov.gr και  διαβούλευση σε επίπεδο 

Δημοτικών και Περιφερειακού Συμβουλίου) σε κάθε στάδιο και σε  κάθε επίπεδο πρέπει να θεωρείται δεδομένη.  

3. Την κατάθεση των αποφάσεων στην Π.Ε.Δ. και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,  προκειμένου να ενισχύσουμε 

τον κοινό αγώνα και τις συναντήσεις με τους Υπουργούς  Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

για την έκθεση και τη  στοιχειοθέτηση των παραπάνω.   

4.Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος μας θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει με οποιοδήποτε τρόπο 

προκειμένου να προστατεύσει το τοπίο και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των κατοίκων του. 

 Στο σημείο αυτό κάλεσε το συμβούλιο για την ψήφιση της έκδοσης του ψηφίσματος. 

 Το δημοτικό συμβούλιο αφού είδε το ψήφισμα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος. 

Την έκδοση ψηφίσματος για αποτροπή  αδειοδότησης κατασκευής υδροηλεκτρικής μονάδας 

ενέργειας στην περιοχή <Διπόταμα > της χαράδρας <Καχάλα> στην Τιθορέα . 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
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Α) Να εκφράσει την αντίθεσή του σε κάθε σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και κατασκευή υδροηλεκτρικού 

εργοστασίου ενέργειας στη θέση «Διπόταμα» στην χαράδρα του «Καχάλα» στην Τιθορέα αναφέροντας 

συνοπτικά τους λόγους και τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις.   

1.Η συγκεκριμένη περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως εγκεκριμένη περιοχή NATURA. 

(Ζ.Ε.Π 2410002 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ που ανήκει στο δίκτυο NATOURA 

2000, GR 2450005 ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΟΥ-ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ). 

 2.Το φαράγγι αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο τμήμα του Εθνικού Δρυμού και όχι κατακερματισμένο τμήμα ενός 

συνόλου. 

3. Θα αλλοιωθεί  η μοναδικότητα του τοπίου από την άποψη της γεωμορφολογίας και βιοποικιλότητας . 

4.Θα αλλοιωθεί ο χαραχτήρας του διεθνούς και ιδιαίτερα δημοφιλούς πεζοπορικού μονοπατιού «Τιθορέα-

Διπόταμα –Τρύπη» που συγκεντρώνει πληθώρα πεζοπόρων ορειβατών και εμπεριέχεται σε όλα τα προγράμματα 

των φυσιολατρικών και ορειβατικών συλλόγων της χώρας . 

5. Οι φυσικοί καταρράκτες του Καχάλα θα σταματήσουν να είναι ένα σημείο «μαγνήτης» για κάθε επισκέπτη και 

είναι τεράστια η σημασία τους για την ποιότητα ζωής ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.  

6. Η διαχείριση και αξιοποίηση  των υδάτινων πόρων είναι ένα σύνθετο πρόβλημα όπου θα πρέπει μέσα από 

επιστημονικές – περιβαλλοντολογικές μελέτες (από αρμόδιους κρατικούς φορείς)  να αναδειχθεί με σαφήνεια  η 

σχέση κόστους –οφέλους. 

Β) Να ζητήσει από την Κυβέρνηση και τους συναρμόδιους  Υπουργούς τα εξής:  

1.Την άμεση αναστολή κάθε νέας αδειοδότησης Α.Π.Ε. 

2. Την επανενεργοποίηση της διαδικασίας μόνο εφόσον ολοκληρωθούν αθροιστικά τα  κάτωθι:   

• Η αναθεώρηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, με σκοπό να υπάρξουν αυστηρά  κριτήρια και de facto 

περιορισμοί (π.χ.  απαγόρευση εγκατάστασης σε περιοχές natura, σε περιοχές αγνωρισμένου φυσικού  κάλλους, σε 

υπερκορεσμένες περιοχές, σε περιοχές φυσιολατρικού τουρισμού και αναψυχής,  σε περιοχές που 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς κτηνοτροφίας, κ.α.).  

• Η επικαιροποίηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Στερεάς Ελλάδα,  έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 

στις νέες συνθήκες και να λαμβάνεται υπόψη τη γνώμη των  τοπικών κοινωνιών σε σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης 

που επιθυμούν.  

• Η θεσμοθέτηση αποφασιστικής γνώμης (με δικαίωμα άσκησης veto) για τις τοπικές  κοινωνίες μέσω απόφασης 

του οικείου  Δημοτικού Συμβουλίου.  

• Η πρόβλεψη διαβούλευσης (ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση μέσω opengov.gr και  διαβούλευση σε επίπεδο 

Δημοτικών και Περιφερειακού Συμβουλίου) σε κάθε στάδιο και σε  κάθε επίπεδο πρέπει να θεωρείται δεδομένη.  
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3. Την κατάθεση των αποφάσεων στην Π.Ε.Δ. και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,  προκειμένου να ενισχύσουμε 

τον κοινό αγώνα και τις συναντήσεις με τους Υπουργούς  Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

για την έκθεση και τη  στοιχειοθέτηση των παραπάνω.   

4.Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος μας θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει με οποιοδήποτε τρόπο 

προκειμένου να προστατεύσει το τοπίο και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των κατοίκων του. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθμό 52 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

.   

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Πλ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 
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