ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.4/24-3-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 18

Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών,
στην περιοχή του χωριού Λειβαδίτη

Στην Ξάνθη σήμερα 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.6358/19-3-2021
έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους,
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σαββίδης Ματθαίος (Αντιπρόεδρος)
18. Παπά Σοφία
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Θεοφάνης
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
20. Παπαδόπουλος Βασίλειος
4. Ασκαρίδης Ηλίας
21. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Γεωργιάδης Δημοσθένης
22. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
6. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
23. Παπαχρόνης Ιωάννης
7. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
24. Παυλίδου Ελισάβετ
8. Ελευθεριάδης Απόστολος
25. Σπανίδης Μιχαήλ
9. Ζερενίδης Ιωάννης
26. Σταυρακάρας Παναγιώτης
10. Ηλιάδης Θωμάς
27. Ταρενίδης Παναγιώτης
11. Καλογερής Γεώργιος
28. Τοπ Σινάν
12. Καμαρίδης Ιπποκράτης
29. Τσακιρίδης Αφεντούλης
13. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
30. Τσαρεκτσή Τζενάν
14. Καφφετζής Κωνσταντίνος
31. Χαριτωνίδου Ειρήνη
15. Λύρατζης Πασχάλης
32. Φανουράκης Εμμανουήλ
16. Μελισσόπουλος Σάββας
33. Χασάν Ογλού Φερτούν
17. Μπεκήρ Ογλού Σουά
34. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Κωνσταντίνος
5. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Γουναρίδης Στυλιανός
6. Μπούτος Ιωάννης
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
4. Ιγιαννίδης Στέφανος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων
Σταυρούπολης Αναστάσιος Συμεωνίδης, Δαφνώνα Σπυρίδων Χωραφάς και Γέρακα Κοτζα Τζελαϊδήν
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση:
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θωμάς Ηλιάδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ελισάβετ Παυλίδου,
Παναγιώτης Ταρενίδης, πριν τη συζήτηση του ΕΗΔ θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Μιχαήλ Σπανίδης, δεν συμμετείχε στη συζήτηση και στην ψήφιση του
θέματος, λόγω τεχνικών προβλημάτων
Ο Αντιπρόεδρος Ματθαίος Σαββίδης, ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου
67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: «7. Ο
πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η
επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση
- εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς
συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην

ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο
εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής».
Αμέσως μετά, ο Αντιπρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον επικεφαλής της παράταξης «Νέα Ξάνθη», ο
οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι: «έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των
ζητημάτων και είναι το εξής:
1) Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, στην περιοχή του χωριού
Λειβαδίτη
Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».
Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του,
▪ την εισήγηση του προέδρου,
▪ την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
▪ τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του»
▪ τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους,
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ του ΥΠΕΣ
▪ το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εγκατάσταση
ανεμογεννητριών, στην περιοχή του χωριού Λειβαδίτη » παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του
ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο, με την
πλειοψηφία των παρόντων μελών του, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την
πλειοψηφία των παρόντων μελών του» και έθεσε υπόψη το από 23-3-2021 σχέδιο ψηφίσματος της
Δημοτικής παράταξης Νέα Ξάνθη, το οποίο έχει ως εξής:
«Τις τελευταίες ημέρες η τοπική κοινωνία του Δήμου Ξάνθης άλλα και όλου του Νομού, έχει
αναστατωθεί, διότι δύο ιδιωτικές εταιρίες αιτήθηκαν τη χορήγηση βεβαίωσης για δημιουργία αιολικών
πάρκων σε μία από τις ομορφότερες περιοχές στην Ελλάδα, στην περιοχή του χωριού Λειβαδίτη.
Ουσιαστικά οι ανεμογεννήτριες σχεδιάζεται να τοποθετηθούν γύρω από το χωριό Λειβαδίτη σε πολύ
κοντινή απόσταση (περίπου ένα χιλιόμετρο) και “περικυκλώνουν” το χωριό από όλες τις πλευρές!
Όπως όλοι οι κάτοικοι του Νομού μας γνωρίζουμε, στην παραπάνω περιοχή βρίσκεται το “Δάσος
Οξυάς στην Τσίχλα”, το οποίο είναι περιοχή προστατευόμενη διεθνώς. Φυσικά, πολύ κοντά στα
σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα εντοπίζουμε και τον υπέροχο Καταρράκτη του Λειβαδίτη. Η πανέμορφη
περιοχή αποτελεί ζωτικό χώρο σπάνιων ζώων. Οι περιπατητές συναντάνε σπάνια είδη δέντρων, ζώων και
πουλιών.
Τα έργα αυτά θα αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα το τοπίο και θα προκαλέσουν, εκτός των άλλων, και
αισθητική ρύπανση. Φυσικά αυτό θα είναι θανάσιμο για κάθε μορφή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και
ειδικά στον τομέα του εναλλακτικού και ορεινού τουρισμού. Οι υποδομές που έχουν δημιουργήσει οι
σύλλογοι του τόπου μας και οι λοιποί φορείς, όπως τα εστιατόρια, τα μονοπάτια, τα καταφύγια, θα
απαξιωθούν πλήρως. Επίσης, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δραστηριότητες όπως η πεζοπορία που
προσελκύει πλήθος κόσμου από όλο τον κόσμο θα ατονήσει, από την βέβαιη περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην περιοχή που σχεδιάζεται η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών
υπάρχει πιστοποιημένο μονοπάτι από Ευρωπαϊκούς Φορείς, με εκατομμύρια μέλη – πεζοπόρους. Είναι
σίγουρο ότι η πιστοποίηση αυτή θα χαθεί αν, παρ' ελπίδα το έργο αυτό προχωρήσει.
Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα των παιδιών μας αλλά και
των μελλοντικών γενεών στην απόλαυση του περιβάλλοντος, το οποίο είναι και ουσιώδες για την ευημερία
του κάθε ανθρώπου και τη διατήρηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ενώνουμε τις φωνές και την όποια δύναμή μας με τις φωνές κάθε Ξανθιώτη, και όχι μόνο, ο οποίος
θέλει να αγωνιστεί για να μείνει ανέγγιχτη η σπάνιας ομορφιάς και φυσικού κάλλους περιοχή.
Δεν είναι δικαίωμά μας, είναι υποχρέωση στον εαυτό μας , στα παιδιά μας και στις επερχόμενες γενιές!
Προτείνουμε το παρόν ψήφισμα με απόφαση δημοτικού συμβουλίου να ενσωματωθεί ως πρόσθετη
παρέμβαση στα δικόγραφα που έχουν αποσταλεί στα αρμόδια όργανα της πολιτείας, από τους φορείς της
περιοχής και από τον Δήμο Ξάνθης και στον αντιπεριφερειάρχη, της Π.Ε. Ξάνθης κ. Εφραιμίδη Νικόλαο

και Γαλανόπουλο Δημήτρη, αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών Υποδομών και Περιβάλλοντος,
προκειμένου να παρθούν ανάλογες αποφάσεις».
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Παπαχρόνη, ο οποίος
μεταξύ άλλων που είπε, επισήμανε: «Θα έπρεπε να τονίζεται, ότι το ΔΣ Ξάνθης, είναι υπέρ των επενδύσεων
στην περιοχή του και στα όρια του Δήμου του, αρκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις», πρόταση η οποία έγινε
ομόφωνα αποδεκτή.
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος, σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, στην περιοχή του
χωριού Λειβαδίτη:
Τις τελευταίες ημέρες η τοπική κοινωνία του Δήμου Ξάνθης άλλα και όλου του Νομού, έχει
αναστατωθεί, διότι δύο ιδιωτικές εταιρίες αιτήθηκαν τη χορήγηση βεβαίωσης για δημιουργία αιολικών
πάρκων σε μία από τις ομορφότερες περιοχές στην Ελλάδα, στην περιοχή του χωριού Λειβαδίτη.
Ουσιαστικά οι ανεμογεννήτριες σχεδιάζεται να τοποθετηθούν γύρω από το χωριό Λειβαδίτη σε πολύ
κοντινή απόσταση (περίπου ένα χιλιόμετρο) και “περικυκλώνουν” το χωριό από όλες τις πλευρές!
Όπως όλοι οι κάτοικοι του Νομού μας γνωρίζουμε, στην παραπάνω περιοχή βρίσκεται το “Δάσος
Οξυάς στην Τσίχλα”, το οποίο είναι περιοχή προστατευόμενη διεθνώς. Φυσικά, πολύ κοντά στα
σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα εντοπίζουμε και τον υπέροχο Καταρράκτη του Λειβαδίτη. Η πανέμορφη
περιοχή αποτελεί ζωτικό χώρο σπάνιων ζώων. Οι περιπατητές συναντάνε σπάνια είδη δέντρων, ζώων και
πουλιών.
Τα έργα αυτά θα αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα το τοπίο και θα προκαλέσουν, εκτός των άλλων, και
αισθητική ρύπανση. Φυσικά αυτό θα είναι θανάσιμο για κάθε μορφή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και
ειδικά στον τομέα του εναλλακτικού και ορεινού τουρισμού. Οι υποδομές που έχουν δημιουργήσει οι
σύλλογοι του τόπου μας και οι λοιποί φορείς, όπως τα εστιατόρια, τα μονοπάτια, τα καταφύγια, θα
απαξιωθούν πλήρως. Επίσης, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δραστηριότητες όπως η πεζοπορία που
προσελκύει πλήθος κόσμου από όλο τον κόσμο θα ατονήσει, από την βέβαιη περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην περιοχή που σχεδιάζεται η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών
υπάρχει πιστοποιημένο μονοπάτι από Ευρωπαϊκούς Φορείς, με εκατομμύρια μέλη – πεζοπόρους. Είναι
σίγουρο ότι η πιστοποίηση αυτή θα χαθεί αν, παρ' ελπίδα το έργο αυτό προχωρήσει.
Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα των παιδιών μας αλλά και
των μελλοντικών γενεών στην απόλαυση του περιβάλλοντος, το οποίο είναι και ουσιώδες για την ευημερία
του κάθε ανθρώπου και τη διατήρηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ενώνουμε τις φωνές και την όποια δύναμή μας με τις φωνές κάθε Ξανθιώτη, και όχι μόνο, ο οποίος
θέλει να αγωνιστεί για να μείνει ανέγγιχτη η σπάνιας ομορφιάς και φυσικού κάλλους περιοχή.
Δεν είναι δικαίωμά μας, είναι υποχρέωση στον εαυτό μας, στα παιδιά μας και στις επερχόμενες γενιές.
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Αντιπρόεδρος
Τα μέλη
Ματθαίος Σαββίδης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές 30-3-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα
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