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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  18ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  253/2019 
 

«Λήψη απόφασης-ολοκλήρωση θέματος περί των εξελίξεων στο θέμα των αιολικών 
πάρκων». 

 
    Στους  Μολάους σήμερα στις 17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
18/13-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 25, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.   1. Τσαφατίνου Κατερίνα 
 2. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλ. Αντ/δρος Δ.Σ.   2. Αρρώνης Παντελεήμων 
 3. Σπυριδάκου Θεοδούλη            Γραμ/τέας Δ.Σ.   
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   
 5. Μαρούσης Χαράλαμπος          Αντιδήμαρχος    
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 7. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος   
 8. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος   
 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Καλογερίνης Ηλίας   
12. Κολλιάκος Ιωάννης   
13. Παπαδάκης Πιερρής   
14. 
15. 
16. 

Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 

  

17. Βλάχου Άννα                  
18. Γουναλάκης Ιωάννης   
19. Καλογράνης Δημήτριος   
20. Κόκκορης Παναγιώτης   
21. Κουλουβάκος Βασίλειος   
22. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
23. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
24. 
25. 

Παναρίτης Ηλίας 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

  

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Μάρκος Παναγιώτης Αγίου 
Γεωργίου, Κλάψης Ιωάννης Αγίου Δημητρίου, Αρτινιός Νικόλαος  Αγίου Νικολάου Μον/σίας, 
Λιβανός Γεώργιος Αγ. Νικολάου Βοιών, Αρρώνης Ιωάννης  Αγίων Αποστόλων,  Τσιμπίδης Άγγελος  
Βελιών, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Γράφος Παναγιώτης Μονεμβασίας, Σκαρμούτσος 
Παναγιώτης Μεταμόρφωσης. 
     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την πρότασή του. 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, όπου τοποθετήθηκαν οι επικεφαλείς των 

παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Στο Δήμο Μονεμβασίας έχει ήδη εγκατασταθεί κατά μήκος του  βόρειου τμήματος της 

κορυφογραμμής του, ένας μεγάλος αριθμός 82 ανεμογεννητριών, ο οποίος καλύπτει το όριο 

επιβάρυνσης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Εάν υλοποιηθούν και τα 8 νέα αιολικά πάρκα που πρόσφατα έλαβαν άδειας παραγωγής 

από τη ΡΑΕ και για τα οποία υποβάλαμε αντιρρήσεις, θα δημιουργηθεί ένα τείχος 

ανεμογεννητριών κατά μήκος ολόκληρης της κορυφογραμμής του Δήμου από το Ζάρακα έως τις 

Βοιές, με μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον και καταστρέφοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό 

του Δήμου. 

Διαφωνούμε κάθετα σε οποιαδήποτε χωροθέτηση νέων Αιολικών Πάρκων στη Χερσόνησο 

του Μαλέα. 

Απόφασή μας είναι στο νότιο τμήμα της κορυφογραμμής, νότια του Κάστρου της 

Μονεμβασίας έως τον Κάβο Μαλέα να μην τοποθετηθούν ανεογεννήτριες και να χωροθετηθεί ως 

περιφερειακό φυσικό πάρκο, το οποίο θα είναι προστατευόμενη περιβαλλοντική και πολιτιστική 

ζώνη, αφού αποτελεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κάτι που θα συμβεί με την έγκριση της 

αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  

Πελοποννήσου (ΠΠΧΣΑΑ).  

Ζητάμε να μειωθεί η εξαιρετικά μεγάλη φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ για το Δήμο, του οποίου 

η αναθεώρηση είναι σε εξέλιξη και κατά την έγκρισή του θα τεθούν αυστηρότεροι όροι 

χωροθέτησης, καθώς θα εξεταστούν οι αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής (2014/4713 Final) 

κατά της Ελλάδος. 

Το ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Βοιών ορίζει την περιοχή της Χερσονήσου του Μαλέα ως 

περιοχή ειδικής προστασίας (ΠΕΠ1) φυσικού περιβάλλοντος Μαλέα.  

Ο Δήμος Μονεμβασίας έχει επιλέξει την ήπια τουριστική ανάπτυξη ως τη βέλτιστη 

προοπτική για το μέλλον του και την ευημερία των δημοτών. Έχει ως μέλημα τη διαφύλαξη της 

φυσιογνωμίας της περιοχής, γι’ αυτό πρέπει να έχει λόγο κατά την εκτίμηση κάθε επένδυσης 

ξεχωριστά, για το ποια θα είναι η επίπτωση στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον μεμονωμένα 

και αθροιστικά. 

Η ανεξέλεγκτη αδειοδότηση και εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών βιομηχανικών 

συγκροτημάτων στη χερσόνησο του Μαλέα, που επιταχύνεται με το κλείσιμο των λιγνιτικών 

μονάδων της ΔΕΗ, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον, για τις μικρές οικογενειακές 

δραστηριότητες στον τουρισμό, στην εστίαση, στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, στη 

μελισσοκομία. 

 Όπως αναφέραμε προηγούμενα, ο Δήμος μας  ήδη φιλοξενεί μεγάλο αριθμό επενδύσεων 

ΑΠΕ. Θεωρούμε ότι έχουμε καλύψει το όριο επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος από 

ανεμογεννήτριες.  

Έως ότου υλοποιηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις και οι αναθεωρήσεις του ειδικού 

χωροταξικού για τις ΑΠΕ και του περιφερειακού χωροταξικού, είμαστε κάθετα αντίθετοι σε 

οποιαδήποτε χωροθέτηση νέων Αιολικών Πάρκων.   

Ξεκαθαρίζει σε κάθε υπεύθυνο ότι θα εναντιωθεί με κάθε μέσο, σε κάθε νέα αδειοδότηση 

και απόπειρα εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην περιοχή. 
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Να σταλεί σχετικό υπόμνημα σε κάθε υπουργείο σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο 

(Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ενέργειας, Περιβάλλοντος  κ.λ.π.)  στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 

στη ΔΕΗ, στην Περιφέρεια, παντού και να ζητά συνάντηση μαζί τους. 

Να επιδιώξει συνάντηση με όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και να 

ζητήσει τη στήριξή τους σε αυτά τα αιτήματα. 

Να βγει ανακοίνωση του Δήμου που θα ενημερώνει τους κατοίκους για τις εξελίξεις. 

Μειοψήφησε η δημοτική σύμβουλος κα Αναγνωστοπούλου, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. 

Γουναλάκης δήλωσε ΠΑΡΩΝ. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  253/2019. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασ.   
Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος    
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Καλογράνης Δημήτριος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Παναρίτης Ηλίας 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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