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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΗΑ 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΡ. 1/2021 

 

ηε Γεκεηζάλα ζήκεξα Πέκπηε 21 Ηαλνπαξίνπ 2021 θαη ώξα 17:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε  
κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55Α/11.03.2020), ηνπ κε αξ. πξση. 
18318/13.03.2020 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ησλ κε αξ. πξση. 
163/33282/29.05.2020 θαη 426/77233/13.11.2020 Δγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, θαηόπηλ ηεο κε αξ. πξση. 246/15-01-2021 εγγξάθνπ 
πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ. Ζ πξόζθιεζε γλσζηνπνηήζεθε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
αξ.74 N.4555/2018.  

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξώλ ν θνο ΔΤΣΑΘΗΟ ΥΑΡ. ΚΟΤΛΖ, ΓΖΜΑΡΥΟ 
ΓΟΡΣΤΝΗΑ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1 ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΖ  Πξόεδξνο 

2 ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ ΜΗΛΣΗΑΓΖ  Γξακκαηέαο 

3 ΓΖΜΑΚΟ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Αληηδήκαξρνο 

4 ΚΑΓΗΟΤΛΖ ΔΤΣΑΘΗΟ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Αληηδήκαξρνο 

5 ΚΑΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Αληηδήκαξρνο 

6 ΚΑΣΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

7 ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ ΖΛΗΑ Αληηδήκαξρνο 

8 ΜΠΑΡΟΤΣΑ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Αληηδήκαξρνο 

9 ΜΠΔΣΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

10 ΜΠΟΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

11 ΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΘΔΟΓΩΡΟΤ  
12 ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ  
13 ΡΔΠΠΑ ΖΛΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Αληηδήκαξρνο 

14 ΣΑΘΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

15 ΤΡΗΟΠΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ ηνπ ΗΩΑΝΝΖ Αληηδήκαξρνο 

16 ΣΡΤΦΩΝΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΠΤΡΟΤ  
17 ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Αληηδήκαξρνο 

18 ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΤΡΗΓΩΝΟ 

19 ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

20 ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

21 ΜΔΓΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

22 ΣΡΗΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

23 ΛΤΣΡΑ ΜΗΛΣΗΑΓΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

24 ΠΑΠΑΖΛΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

25 ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

26 ΦΡΑΓΚΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ 

27 ΕΟΤΝΖ ΠΔΣΡΟ ηνπ ΑΓΓΔΛΖ 

28 ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΖ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

(αλ θαη εθιήζεζαλ λόκηκα)  
1 ΠΤΡΠΤΡΖ ΚΑΛΛΗΜΑΥΟ ηνπ ΠΑΝΟΤ Αληηπξόεδξνο 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΡ. 002/2021 

ΘΔΜΑ: «Καηάζεζε αληηξξήζεσλ ζηελ Ρ.Α.Δ. γηα ηηο 
ππνβιεζείζεο αδεηνδνηήζεηο ζηαζκώλ ελαιιαθηηθώλ 
πεγώλ ελέξγεηαο ζην Γήκν Γνξηπλίαο». 
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2 ΜΟΤΡΟΤΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

3 ΣΗΟΓΚΑ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

4 ΣΗΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΑΓΓΔΛΖ 

5 ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε 
απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δήισζαλ 
παξνπζία είθνζη νθηώ  (28) κέιε. 

Παξνπζία δήισζαλ νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ: θαλείο. 

Σελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο πλεδξίαζεο αλέιαβε ν Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θνο Γεώξγηνο Νηθ. 
Σζίηνπξαο. 

Με ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην απνθάζηζε ηε 
ζπδήηεζε ηνπ παξαθάησ ζέκαηνο εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ (2
ν)  ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Καηάζεζε αληηξξήζεσλ ζηελ Ρ.Α.Δ. γηα ηηο ππνβιεζείζεο αδεηνδνηήζεηο ζηαζκώλ 
ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο ζην Γήκν Γνξηπλίαο». 

     

 Ο Γήκαξρνο εηζεγνύκελνο ην δεύηεξν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε ηα εμήο: 
 «ύκθσλα κε ηελ από 15.01.2021 αλαθνίλσζε ηεο Ρ.Α.Δ., δίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαηάζεζεο 
αηηηνινγεκέλσλ αληηξξήζεσλ εληόο πξνζεζκίαο 15 εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ 
αλαθνίλσζεο, ήηνη έσο ηελ 29.01.2021 θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην αξζξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ 
Αδεηώλ Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε ρξήζε ΑΠΔ θαη κέζσ ΖΘΤΑ. 
 Καηόπηλ ηεο από 15.01.2021 αλαθνίλσζεο ηεο Ρ.Α.Δ. ππνβιήζεθαλ ζε απηήλ νη ππ’ αξηζκόλ 
Γ-011373/16.12.2020 θαη Γ-011383/16.12.2020 αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε βεβαίσζεο παξαγσγνύ 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Α.Π.Δ. θαη ΖΘΤΑ θύθινπ Γεθεκβξίνπ 2020 από ηελ ''Αηνιηθή 
Θενδώξσλ'' Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία, γηα εγθαηάζηαζε 54 αλεκνγελλεηξηώλ 
ζην Μαίλαιν, ζε ηνπνζεζία κεηαμύ ηεκλίηζαο (Γήκνο Γνξηπλίαο) θαη Υξπζνβηηζίνπ (Γήκνο 
Σξίπνιεο) θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε 81 αλεκνγελλεηξηώλ θαζώο θαη θσηνβνιηατθνύ βόξεηα ηνπ 
Μαηλάινπ, ζηα όξηα ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Βπηίλαο, Κιείηνξνο θαη Κνληνβάδαηλαο, ηνπ Γήκνπ 
Γνξηπλίαο θαη ησλ όκνξσλ δήκσλ.  
 ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17.01.2021 ηειεδηάζθεςε θνξέσλ 

ζρεηηθά  κε ηηο αλσηέξσ αηηήζεηο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηώλ ζην 
Μαίλαινλ, ε νπνία απνθάζηζε νκόθσλα λα αληηηαρζεί ζηελ εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηώλ εληόο 
ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη ζπλαθόινπζα λα ζπγθιεζεί ην Γεκνηηθό πκβνύιην 
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απόθαζε, ώζηε λα ππνβιεζνύλ εκπξόζεζκα αληηξξήζεηο ζηε Ρ.Α.Δ. γηα ηα 
αλσηέξσ έξγα. 
 Οπδείο ακθηζβεηεί όηη ε αηνιηθή ελέξγεηα θαη νη αλεκνγελλήηξηεο ελ γέλεη είλαη κηα 
ελαιιαθηηθή, αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο. Τπό έληνλε ακθηζβήηεζε όκσο ηειεί ε επηινγή πνιύ 
κεγάισλ αλεκνγελλεηξηώλ θαη ε άλαξρε ρσξνζέηεζή ηνπο, ηδηαίηεξα ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. ηηο 
πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο όπνπ νη θάηνηθνη αληηδξνύλ, όπσο ελ πξνθεηκέλσ ζπκβαίλεη θαη ζην Γήκν 
Γνξηπλίαο, εθηόο ησλ ιόγσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ επίδξαζε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, ζηε 
βηνπνηθηιόηεηα, ζηε δεκηά ησλ δαζώλ, ππάξρεη θαη αθόκε κηα παξάκεηξνο. Αληηδξνύλ θαη ζηε 
βάλαπζε αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ έηζη όπσο ην έρνπλ γλσξίζεη θαη ην βηώλνπλ. Σν ηνπίν απηό 
απνηειεί γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ θαη ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο ηαπηόηεηαο ηεο ηνπηθήο ηνπο θνηλσλίαο. 
Έρνπλ κηα εηθόλα ηνπ ρώξνπ ηνπο θη αηζζάλνληαη όηη απηή απεηιείηαη από ηηο αλεκνγελλήηξηεο. Καη 
πνιύ εύζηνρα ζπκβαίλεη απηό, όπσο παξαδέρνληαη θαη νη επηζηήκεο ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο.  
 Δίλαη γλσζηό εμάιινπ, όηη ην ηνπίν όπνπ αλαπηύζζνληαη νη αλεκνγελλήηξηεο αληηκεησπίδεη 
ζνβαξά πξνβιήκαηα, όπσο από ην νδηθό δίθηπν, ην νπνίν αλαπηύζζεηαη παξάιιεια γηα ηε 
κεηαθνξά ηνπο, θαζώο ε επηινγή ηεο αεξνκεηαθνξάο δελ ππνζηεξίδεηαη από ηηο αεξνπνξηθέο 
εηαηξίεο γηαηί είλαη αζύκθνξε. Οη δξόκνη δηεπθνιύλνπλ ηε δηαθίλεζε αλζξώπσλ θαη αγαζώλ θαη 
είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλνη κε ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθό θαη εζληθό 
επίπεδν. Παξά ηα ζεκαληηθά νθέιε ηεο ύπαξμεο ρξεζηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ, νη δξόκνη ζρεηίδνληαη 
κε ηηο πέληε θπξηόηεξεο αηηίεο ηεο απώιεηαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο παγθνζκίσο, νη νπνίεο είλαη 
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θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζνβαξόηεηαο: ε αιιαγή ρξήζεο γεο, ε άκεζε εθκεηάιιεπζε ησλ πόξσλ, ε 
θιηκαηηθή αιιαγή, ε ξύπαλζε θαη ηα εηζβιεηηθά είδε. Οη δξόκνη ζεσξνύληαη επνκέλσο κία από ηηο 
βαζηθόηεξεο αηηίεο ηεο απώιεηαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ παγθνζκίσο, ηδίσο όηαλ εηζέξρνληαη ζε θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη πξώελ 
αδηαηάξαθηεο πεξηνρέο. Σα ελδηαηηήκαηα ησλ εηδώλ ζπξξηθλώλνληαη, νη πιεζπζκνί απνκνλώλνληαη, 
ε ζλεζηκόηεηα ηεο άγξηαο παλίδαο από πξνζθξνύζεηο ζε νρήκαηα ζην νδηθό δίθηπν απμάλεηαη. 
Παξάιιεια, όιεο νη νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην έδαθνο, όπσο ε 
απνηθνδόκεζε ή ν θύθινο ηνπ αδώηνπ ράλνληαη, αθνύ ην έδαθνο ζθξαγίδεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε 
ηερλεηή γε. Έκκεζεο είλαη νη επηπηώζεηο θαη ζηελ αλζξώπηλε πγεία κε ηελ αύμεζε ηεο ξύπαλζεο 
θαη ηε δηεπθόιπλζε ηεο εμάπισζεο αζζελεηώλ. 
 Μηθξό ην όθεινο, κεγάιε ε θαηαζηξνθή επνκέλσο. Δηδηθόηεξα, αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε 
ελεξγεηαθνύ νθέινπο θαη πεξηβαιινληηθνύ θόζηνπο, επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη: 
Ζ αξρή πνπ δηέπεη θαη ηελ αηνιηθή αιιά θαη όιεο ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη όηη ε 
παξαγσγή πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ θαηαλάισζε, ώζηε λα κεηώλεηαη ην ελεξγεηαθό θόζηνο 
κεηαθνξάο θαη λα κελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνπ ζα αθπξώλνπλ ηελ πξνζπάζεηα. 
Παξάιιεια ην πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα ζηελ πεξηνρή πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ην 
ειάρηζην. Καη ζηα δύν απηά όκσο ππάξρεη  ελ πξνθεηκέλσ πξόβιεκα. 
 ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο Green Planet «η παραγόμενη ηλεκηρική ενέργεια 
από ηη λειηοσργία ανεμογεννηηριών είναι απίζηεσηα αζήμανηη ενώ η καηαζηροθή ζηο θσζικό 
περιβάλλον είναι πρωηοθανής και ανεπανόρθωηη, με μοναδικό κίνηηρο ηο οικονομικό όθελος 
επιτειρημαηιών, ποσ εκμεηαλλεσόμενοι ηις μεγάλες επιδοηήζεις ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 
επωθελούνηαι ηης εσνοϊκής γι’ ασηούς νομοθεζίας». 
 

Μεξηθέο από ηηο επηπηώζεηο είλαη ζύκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο νη εμήο: 
 Ζ ρισξίδα, ε παλίδα, νη αλεμεξεύλεηεο αξραηνινγηθέο ζέζεηο, ηα παξαδνζηαθά κνλνπάηηα, ζα 
ραζνύλ θάησ από ην βάξνο ησλ βίαησλ επεκβάζεσλ. 
 Οη εθαηνληάδεο αλεκνγελλήηξηεο, νη ππνζηαζκνί, νη γξακκέο κεηαθνξάο ζα εμαθαλίζνπλ ην 
θάιινο ησλ θπζηθώλ ηνπίσλ πνπ ζα κεηαηξαπνύλ ζε βηνκεραληθέο δώλεο παξαγσγήο αηνιηθήο 
ελέξγεηαο. 
 Σν κεγαιύηεξν αηνιηθό «πάξθν» ζηελ Δπξώπε έρεη ηξεηο κόληκνπο ππαιιήινπο. Δπνκέλσο ην 
πξόζρεκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο είλαη ςεπδέο. 
 Καηαζηξέθεηαη ην δάζνο από δηακνξθώζεηο θαη δηαλνίμεηο δξόκσλ. 
 Οη εγθαηαζηάζεηο εμππεξεηνύλ ηα επθαηξηαθά ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξεκαηηώλ ηεο αηνιηθήο 
ελέξγεηαο πνπ ζπεύδνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα Δπξσπατθά θνλδύιηα. 
 Απηνί πνπ επηδεηνύλ ηελ εξεκία ηεο θύζεο θαη ηεο ππαίζξνπ, παύνπλ λα επηζθέπηνληαη 
πεξηνρέο κε αλεκνγελλήηξηεο εμαηηίαο ηεο νπηηθήο θαη ερεηηθήο ξύπαλζεο. Απηό ην δηαπηζηώλεη 
όπνηνο πξνζπαζήζεη λα δήζεη έζησ θαη κηα κέξα ζε πεξηνρή δίπια ζε αλεκνγελλήηξηεο. 
 Οπηηθά κηα αλεκνγελλήηξηα δηαθξίλεηαη από απόζηαζε 40 ρηιηνκέηξσλ κηαο θαη ην ύςνο ηεο 
μεθηλά από 65 κέηξα θαη κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηα 105 κέηξα. Σν ζπλνιηθό βάξνο ηεο θάζε 
αλεκνγελλήηξηαο είλαη αλάινγν κε ην κέγεζόο ηεο θαη μεθηλάεη από 223 ηόλνπο, 264 ηόλνπο, 313 
ηόλνπο θαη θηάλεη ζηνπο 383 ηόλνπο. Κάζε αλεκνγελλήηξηα ρξεηάδεηαη 100 η.κ. ηζηκέλην θαη ζε 
βάζνο ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξσλ θαη γηα θάζε ππιώλα ρξεηάδεηαη λα πέζνπλ 500 πεξίπνπ θπβηθά κέηξα 
κπεηόλ. 
 Αθόκα θαη αλ ηνπνζεηεζνύλ 25.000 αλεκνγελλήηξηεο νη ξύπνη ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη 
δηνμείδην ηνπ ζείνπ ζα παξακείλνπλ θαηά 99,93%. 
 Ζ ηηκή ηνπ ξεύκαηνο πνπ παξάγεηαη από ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, θαη πνπ θηάλεη ζην ηειηθό 
απνδέθηε, δειαδή ηνλ θαηαλαισηή, όρη κόλν δελ είλαη κεησκέλε, αιιά απμάλεηαη από 130% έσο 
400%, ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο. 
 Σν δσηθό βαζίιεην ζα ππνθέξεη. Οη αλεκνγελλήηξηεο κόλν ζηελ πεξηνρή ηεο Καιηθόξληαο 
ζθνηώλνπλ θαηά κέζν όξν 200-300 γεξάθηα, θαη 40-60 ρξπζαεηνύο εηεζίσο, ελώ έρεη εθηηκεζεί όηη 
7.000 απνδεκεηηθά πνπιηά ην ρξόλν ζθνηώλνληαη από αηνιηθνύο ζηξνβηινθηλεηήξεο ζηε λόηηα 
Καιηθόξληα. 
 

 Δλ πξνθεηκέλσ, όζνλ αθνξά εηδηθόηεξα ζην Γήκν Γνξηπλίαο, ν Γήκνο καο είλαη 
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πξσηνπόξνο ζηελ Διιάδα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ήδε από ηε 
δεθαεηία ηνπ 1950 κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνειεθηξηθνύ εξγνζηαζίνπ ηνπ Λάδσλα, ην νπνίν 
παξάγεη 10πιάζηα ελέξγεηα από απηή πνπ θαηαλαιώλεηαη ζε όιε ηε Γνξηπλία ζπλεηζθέξνληαο 
πνιιαπιά ζην ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο.  
 Πεξαηηέξσ, ήδε από ην 2014, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο νκόθσλα 
απνθάζηζε λα ζηεξίμεη ηνλ ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Menalon 

Trail, ηνπ πξώηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πεδνπνξηθνύ κνλνπαηηνύ ζηελ Διιάδα από ηελ Παλεπξσπατθή 
πλνκνζπνλδία ησλ 3.000.000 πεδνπόξσλ κήθνπο 75 ρηιηνκέηξσλ, ην νπνίν δηαζρίδεη ην Μαίλαινλ. 
 Δπηπιένλ, κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ νινθιεξώζεθε ην Pan trail, 

ην νπνίν δηαζρίδεη ηελ Νόηηα Γνξηπλία θαη ηκήκα ηνπ Heracles trail ζηελ Βόξεηα Γνξηπλία, ην νπνίν 
μεθηλάεη από ην Ναύπιην θαη θηάλεη ζηελ Αξραία Οιπκπία (πεξλώληαο από ηα ηνπόζεκα 5 άζισλ 
ηνπ Ζξαθιή), ζπλνιηθά έλα δίθηπν 200 ρηιηνκέηξσλ κνλνπαηηώλ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Ο 
ελαιιαθηηθόο ηνπξηζκόο, απνηειεί πιένλ ηελ θηλεηήξην δύλακε πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη 
δηαδξακαηίζεη ηνλ πην ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ηνπ Μαηλάινπ σο ηνπ θαηεμνρήλ 
ρώξνπ άζθεζεο ελαιιαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζειθύνληαο επηζθέπηεο από ηελ Διιάδα θαη ην 
εμσηεξηθό θαη πξνζθέξνληαο ηόλσζε ζηε ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία δεκηνπξγώληαο λέεο ζέζεηο 
εξγαζίαο. 
 πκπεξαζκαηηθά, ζε θακία πεξίπησζε δελ είκαζηε θαηά ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, 
όπσο πνιινί ζέινπλ λα παξνπζηάζνπλ, απιά δεηάκε από ην θξάηνο λα ζεζκνζεηήζεη θαη λα 
ρσξνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ζε ζπλελλόεζε πάληα κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηηο ηνπηθέο 
αξρέο, ώζηε λα γλσξίδνπκε όινη καο πνπ ζα εγθαζίζηαληαη θαη ζα αλαπηύζζνληαη απηνύ ηνπ είδνπο 
νη δξαζηεξηόηεηεο. Καη όρη απηή ε αζπδνζία πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα, όπνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα 
ηνπνζεηεί όπνπ ζέιεη αλεκνγελλήηξηεο.  ε θάζε πεξίπησζε είκαζηε αληίζεηνη ζε νπνηαδήπνηε 
επέλδπζε εγθαηάζηαζεο αλεκνγελλεηξηώλ πνπ ζα ππνβαζκίζεη ηε Γνξηπλία θαη αληί απηό λα 
ζεκαίλεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνύ ηεο ρξώκαηνο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο, ζα 
ζεκάλεη ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνύ ηεο θάιινπο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο, ηα νπνία ζα απνηξέςνπλ ηελ 
πξνζέιθπζε ησλ ζαπκαζηώλ ηεο θαη ζα απνθέξνπλ ηνλ καξαζκό ησλ ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λέσλ πνπ ζα πξέπεη λα μεληηεπηνύλ γηα αλαδήηεζε λέσλ επθαηξηώλ, πνπ δελ ζα 
ηνπο δίλεη πιένλ ν ηόπνο ηνπο.  
 Κάλσ γλσζηό ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηη έρεη δεκηνπξγεζεί παλειιαδηθό 
δίθηπν Γήκσλ θαηά ηεο άλαξρεο εγθαηάζηαζεο αλεκνγελλεηξηώλ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 27 Γήκνη 
έσο ζήκεξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ππνζηεξίδεη θαη πξνζσπηθά ηελ 
πξνζπάζεηα απηή θαη ν θνο Γεκήηξηνο Παπαζηεξγίνπ, Πξόεδξνο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. Γηα ηνπο παξαπάλσ 
ιόγνπο, θξίλσ επηηαθηηθή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζην αλσηέξσ δίθηπν, ην νπνίν 
ζεκεησηέν ζηειερώλεηαη από έγθξηηνπο επηζηήκνλεο, ηθαλνύο λα καο ππνζηεξίμνπλ ζε πνιιαπιά 
επίπεδα κε ηελ ηερλνγλσζία ηνπο. 
 Σέινο, πξνηείλσ απηή ε εηζήγεζε λα γίλεη νκόθσλα απνδεθηή από όιν ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην θαη παξάιιεια λα κε εμνπζηνδνηήζεηε γηα θάζε λόκηκε ελέξγεηα πξνο θάζε θαηεύζπλζε 

ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε θαη λα δεηεζεί ε ζπκπαξάζηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ κε 
αλάινγε Απόθαζε ησλ ζπιινγηθώλ ηεο νξγάλσλ, θαζώο θαη ησλ όκνξσλ Γήκσλ Σξίπνιεο θαη 
Μεγαιόπνιεο, αθνύ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηα όξηά ηνπο, πξνηείλεηαη ε 
εγθαηάζηαζε ηέηνησλ κνλάδσλ. Αλάινγε ζηήξημε δεηνύκε θαη από ηνπο βνπιεπηέο ηνπ λνκνύ καο». 

        

 Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε, όπσο αθξηβώο θαηαγξάθεθε ζηα ερνγξαθεκέλα πξαθηηθά, 
θαηά ηελ νπνία νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη έθαλαλ εξσηήζεηο, παξαηεξήζεηο θαη ηνπνζεηήζεθαλ. 

   

  Ο Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
 

  Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θνο Αγγειήο Πεηξόπνπινο έζεζε ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ πξνβιεκαηηζκνύο ππέξ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο από ηελ εγθαηάζηαζε 
αλεκνγελλεηξηώλ θαη αλέθεξε πσο δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ επαξθή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαςεθίζεη ηελ παξαπάλσ επέλδπζε. Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο εθθξάδεη ηελ επηθύιαμή ηνπ θαη 
ςεθίδεη «ιεπθό».  
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       Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κε ςήθνπο είθνζη επηά (27) ππέξ ηεο πξόηαζεο θαη αθνύ έιαβε 
ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ: 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Γεκάξρνπ ζην ζύλνιν ηεο. 

B. Aληηηίζεηαη ζηηο ππ’ αξηζκόλ Γ-011373/16.12.2020 θαη Γ-011383/16.12.2020 ππνβιεζείζεο 
αηηήζεηο ζηελ Ρ.Α.Δ. γηα ρνξήγεζε βεβαίσζεο παξαγσγνύ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Α.Π.Δ. θαη 
ΖΘΤΑ θύθινπ Γεθεκβξίνπ 2020 από ηελ ''Αηνιηθή Θενδώξσλ'' Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη 
Δκπνξηθή Δηαηξεία, γηα ηελ εγθαηάζηαζε  αλεκνγελλεηξηώλ ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ 
Γνξηπλίαο, ζηελ νπνία θαη ππνβάιιεη ηελ παξνύζα Απόθαζε, κε ηελ παξάθιεζε λα κελ πξνβεί ζε 
θακία αδεηνδόηεζε ρσξίο ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
Γ. Καιεί ζε ζύκπξαμε ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Ννκνύ Αξθαδίαο, ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαζώο 
θαη ηνπο όκνξνπο Γήκνπο Σξίπνιεο θαη Μεγαιόπνιεο, θαζώο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ 
αλήθνπλ ζηα δηνηθεηηθά όξηά ηνπο, πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηώλ.  

Γ. Καιεί ζε εγξήγνξζή θαη εηνηκόηεηα όινπο ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη ηα ζπιινγηθά όξγαλα 
πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπκε δπλακηθά, εθόζνλ απηό απαηηεζεί, θάζε ελέξγεηα πνπ δελ είλαη 
απνδεθηή θαη ζπκβαηή ζηελ πεξηνρή καο. 
Δ. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θν Γήκαξρν λα πξνβεί ζε θάζε λόκηκε ελέξγεηα (θαηάζεζε αληηξξήζεσλ ζηε 
Ρ.Α.Δ, ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζην δίθηπν Γήκσλ θαηά ηεο άλαξρεο εγθαηάζηαζεο 
αλεκνγελλεηξηώλ θαη ινηπέο ελέξγεηεο) ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ ππόζεζε.   
 

   

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 002/2021 

 

 
Μεηά ηελ πεξάησζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη  ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ώξα 22:30 

κ.κ..  
Ο Πξόεδξνο Γ.. Ο Αληηπξόεδξνο Γ.. Ο Γξακκαηέαο Γ. 

   
 

Σα Μέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

   

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΝ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 
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