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Νο 5/27-02-2020 
Αριθ.Αποφ. 43/2020    

ΘΕΜΑ: Περί άσκησης ή μη ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) σχετικά με τις υπαρ. 129,194,197 και 198/2020 διοικητικές 

πράξεις Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.         

 

        Στους Μολάους, σήμερα την  27-02-2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2121/21-02-2020 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Σουρλάς Ιωάννης      

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Καλογερίνης Ηλίας 

3) Παπαδάκης Πιερρής                                       

4) Καλογράνης Δημήτριος 

5) Παναρίτης Ηλίας   

 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

    Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία δεν  παρευρέθησαν. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 5ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα εξής:  

    Κατόπιν έκδοσης των κάτωθι αποφάσεων : Υπ’ αριθμ. :(1) της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ 

αριθμ 129/2020 Χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό 

εγκατεστημένης ισχύος 34,5 MW στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Βοιών 

του Δήμου Μονεμβασιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην εταιρεία με την 

επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIRITIUM A.E», (2) 



της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ 197/2020 Χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 6,9 MW στη θέση «ΚΡΙΘΙΝΑ» της 

Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς της Περιφερειακής Ενότητας 

Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIRITIUM A.E», (3) της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ 194/2020 

Χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης 

ισχύος 9,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,2 MW στη θέση «ΒΑΡΔΙΑ» της 

Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς της Περιφερειακής Ενότητας 

Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIRITIUM A.E», και (4) της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ 198/2020 

Χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης 

ισχύος 9,2 MW στη θέση «ΚΡΑΝΙ» της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου 

Μονεμβασιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην εταιρεία με την επωνυμία 

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIRITIUM A.E». τέθηκε το 

ερώτημα εάν κρίνεται σκόπιμο να ασκηθούν ενδικοφανείς προσφυγές κατά των ανωτέρω 

αποφάσεων. 

       Οι ανωτέρω εκδοθείσες από τη Ρ.Α.Ε. πράξεις είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις για 

την οποίες χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της εκδούσας αρχής (Ρ.Α.Ε) εντός 

τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την κοινοποίησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α´ 179/22.08.2011 (άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 

3468/2006 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 21 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011, ΦΕΚ 

Α´ 249/25.11.2011). Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής είναι διαδικαστική 

προϋπόθεση για την προσβολή τους με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών.  

     Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα ευρύτερα συμφέροντα του Δήμου, των 

κατοίκων αυτού και της τοπικής κοινωνίας και τέλος ότι  υπάρχουν συγκεκριμένα 

πραγματικά περιστατικά που κατατείνουν σε κατάσταση ανάγκης από την πλευρά του 

Δήμου Μονεμβασίας, θεωρώ σκόπιμη την άσκηση  ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), με καταληκτική προθεσμία την 28/2/2020.       

     Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε  ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το  άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 



  α)……… 

ιζ)Αποφασίζει  για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές. 

     Εν συνεχεία κατατέθηκε στο Δήμο μας η από 26-02-2020 γνωμοδότηση της έμμισθης 

δικηγόρου  κ. Κοντάκου Κυριακής σύμφωνα με την οποία ο Δήμος έχει την δυνατότητα για 

την  άσκηση ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 

της προαναφερόμενης υπόθεσης, την οποία και  θέτω υπόψη των μελών της Ο.Ε..    

     Κατόπιν των ανωτέρω  ο πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε στα μέλη της , ότι πρέπει η 

δικηγόρος του Δήμου να προχωρήσει στην άσκηση ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον 

της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) σχετικά με τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις της 

Ρ.Α.Ε. καθώς και να παραστεί κατά την εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης για την 

προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου  και στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να 

αποφασίσουν σχετικά. 

   Τα μέλη της ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την 

εισήγηση του προέδρου ,την από 26-02-2020 γνωμοδότηση της προαναφερόμενης 

δικηγόρου , το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει :   

 

Ομόφωνα     αποφασίζει 

 

     Τη άσκηση ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

(Ρ.Α.Ε.) σχετικά με τις υπαρ. 129,194,197 και 198/2020 διοικητικών πράξεων Χορήγησης 

Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), 

σύμφωνα με τις οποίες χορηγούνται άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό 

σταθμό στις θέσεις «ΚΟΚΚΙΝΟΥ», «ΚΡΙΘΙΝΑ», «ΒΑΡΔΙΑ», «ΚΡΑΝΙ» της Δημοτικής 

Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς.  

 
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 
κάτω.  
          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      4)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ     
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