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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 15-9-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης : 68 / 2022
Περίληψη : Υποβολή παραίτησης από το δικόγραφο της με αριθμ. καταχ. ΑΚ 377
από 31-3-2021 Αίτησης Ακύρωσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Στη Σκύρο, σήμερα 15 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗς ΚΑΙ ΔΙΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18) και ύστερα από την με αριθμό
πρωτ 4545 από 9-9-2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17
μελών συμμετείχαν και τα 13 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
2. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
3. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
4. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
5. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
6. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
7. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
8. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
9. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
10. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
11. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
12. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
13. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 0 1. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
2. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
3. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
4. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 10 θέμα ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται
στην συνεδρίαση με την από 6-9-2022 επιστολή του δικηγόρου κ. Γεωργίου Ναπ. Ξανθούλη
με τον οποίο συνεργάζεται επί σειρά ετών ο Δήμος Σκύρου για την υπεράσπιση της
διαχρονικά διατυπωμένης θέσης του επί της επιχειρούμενης εγκατάστασης δυσανάλογου για
το νησί της Σκύρου αριθμού αναμογεννητριών .
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Η ως άνω επιστολή με θέμα «Παραίτηση από δικόγραφο Αίτησης Ακύρωσης των
“Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας” Αιολικών Πάρκων Σκύρου (333 MW), λόγω
αντικατάστασης αυτών από νέες “Βεβαιώσεις Παραγωγού Ειδικού Έργου” (300 MW)», έχει ως
ακολούθως:
κε Δήμαρχε, κε Πρόεδρε και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
1. Το προϊσχύσαν αδειοδοτικό καθεστώς των 333 MW.
1.1. Σε συνέχεια της έκδοσης των υπ’ αριθμ. 1026/2019 και 1033/2019 «Αδειών Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Α.Π.Η.Ε.), υπέρ των εταιρειών «1ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.» και
«9ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.» αντίστοιχα, από την «Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας»
(Ρ.Α.Ε.) καταθέσαμε (διατάξεις άρθρων 32 και 33 ν. 4001/2011) ενώπιόν της «Ενδικοφανή
Προσφυγή» (Αρ. Πρωτ.: Ι – 278081/5.3.2020).
1.2. Επί της Ενδικοφανούς Προσφυγής μας αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 112/2021 απόφαση της
αδειοδοτούσας Αρχής (Ρ.Α.Ε.), η οποία την απέρριψε (θεωρώ κατά κύρια πρακτική της) για τους
λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
1.3. Την απόφαση αυτή της Ρ.Α.Ε. προσβάλλαμε με την με αριθμ. καταχώρησης ΑΚ 377/31.3.2021
«Αίτηση Ακύρωσης» ενώπιον του «Διοικητικού Εφετείου Αθηνών».
1.4. Επί του δικογράφου της Αίτησης Ακύρωσης καταθέσαμε και το με αριθμ. καταχώρησης ΠΛ
268/4.10.2021 δικόγραφο «Προσθέτων Λόγων», καθώς και το από 13.10.2021 «Υπόμνημα»
συζήτησης και σχετικών εγγράφων.
1.5. Επί της προαναφερόμενης «Αίτησης Ακύρωσης» οι αδειούχες εταιρείες 1ο και 9ο ΑΙΟΛΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε. κατέθεσαν το με αριθμ. καταχώρησης Π300/14.10.2021 δικόγραφο
«Παρέμβασης» (κοινοποιήθηκε και στο Δήμο σας) για την απόρριψη της σχετικής Αίτησης
Ακύρωσης.
1.6. Έναντι του προσδιορισμού της συζήτησης της υπόθεσης την προκαθορισθείσα ημερομηνία
15.4.2022, και επειδή η απαιτούμενη αντίκρουση της «Παρέμβασης» προϋπόθετε κατάθεση
«Υπομνήματος», συντάξαμε και καταθέσαμε και «Υπόμνημα» απόρριψης αυτής με αριθμ. καταχωρ.
ΥΠ 2765/31.3.2022.
1.7. Μετά τρεις αυτεπάγγελτες του Δικαστηρίου αναβολές την 22α.10.21, την 17η.12.2021 και την
15η.4.22, προσδιορίσθηκε από τη Έδρα νέα δικάσιμος για την 30η.09.2022, οπότε και πρόκειται
(κατά τα δεδομένα) να συζητηθεί.
2. Ο νέος επαναπροσδιορισμός των στοιχείων των Αιολικών Πάρκων και η έκδοση νέων Αδειών
(Βεβαιώσεων) Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας: Νέα Δικαστική Υπόθεση.
Συνέχεια της κατάθεσης των δικογράφων μας για την εκδίκαση των υποθέσεων προκύπτουν μέχρι
σήμερα (από το 2019) δύο διαδοχικοί χωρικοί και αδειοδοτικοί επανασχεδιασμοί των Αιολικών
Πάρκων (Α/Π).
2.1. Σύμφωνα λοιπόν με την τακτική αυτή (σχετικό «α» και «β»), οι αδειούχες εταιρείας «1ο
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.» (1ο Α/Π /Ε.Π.Ε.) και το «9ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ
Ε.Π.Ε.» (9ο Α/Π /Ε.Π.Ε.) αιτήθηκαν την τροποποίηση των προϋφισταμένων εννέα (9) «Αδειών
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Α.Π.Η.Ε.) στις αναφερόμενες σε αυτές τοπωνύμιες θέσεις
εγκατάστασης ισάριθμων (9) Α/Π, στην ευρύτερη περιοχή του όρους «Κόχυλα», αλλά και τεχνικών
αλλαγών των ανεμογεννητριών της παραγόμενης συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας.
Βάσει των προαναφερόμενων αιτήσεων τροποποίησης (της 2ας.12.2021 και ανάρτηση 7.12.2021),
εκδόθηκαν έξι (6) «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ [Άδειες] ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ» (Β.Π.Ε.Ε.)
επιμεριζόμενες μεταξύ των δύο προαναφερομένων εταιρειών και ειδικότερα, υπ’ αριθμ. 0601/2021,
0602/2021, 0605/2021 και 0606/2021 υπέρ της «1ο Α.Π./Ε.Π.Ε.» και υπ’ αριθμ. 0603/2021 και
0604/2021, υπέρ της «9ο Α.Π. /Ε.Π.Ε.», εμπεριέχουσες έντεκα (11) χωρικά πολύγωνα
εγκατάστασης αυτών.
Κατά το αιτιολογικό των «Βεβαιώσεων» αυτών, με βάση τις ισχύουσες πλέον νέες τροποποιήσεις,
«… προκύπτει μείωση του συνολικού πλήθους των ανεμογεννητριών του συγκροτήματος των
αιολικών σταθμών από εξήντα τέσσερις (64) Α/Γ σε (58) Α/Γ και της συνολικής ισχύος από 331,8
MW σε 299,6 MW» , επιφέροντας, επίσης κατά περίπτωση ορισμένων, είτε κατάτμηση είτε
συνένωση των προϊσχυσάντων «Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Α.Π.Η.Ε.),
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εξομοιώνοντας πλέον και την ισχύ της πλειοψηφίας των Α/Γ σε 5,6 MW της κάθε Α/Γ, με διάμετρο
πτερωτής Α/Γ 150 μ., το δε ύψος του πυλώνα σε 105 μ. Προσθέτουμε πως το ύψος συνολικά της
κάθε Α/Γ ανέρχεται σε 180 μ. [π. 105 + (δ.πτ. 150:2) ακτίνα 75 μ.].
2.2. Συνέχεια λοιπόν της έκδοσης των νέων Β.Π.Ε.Ε. καταθέσαμε ενώπιον της Ρ.Α.Ε. την με αριθμ.
καταχώρησης Ι – 317178/04.01.2022 «Ενδικοφανή Προσφυγή» για την ανάκληση των
προαναφερόμενων έξι Αδειών.
2.3. Επί της ενδικοφανούς αυτής προσφυγής μας η Ρ.Α.Ε. παρέλειψε να εκδώσει σχετική απόφαση
εντός της τασσόμενης τρίμηνης προθεσμίας από την άσκησή της (5.4.2022), θεωρουμένης πλέον
δικονομικά της παράλειψης αυτής ως σιωπηρή απόρριψη. Επί της σιωπηρής αυτής απόρριψης της
Ρ.Α.Ε. ασκήσαμε την με αριθμ. καταχωρ. ΑΚ 1042/2.6.2022 «Αίτηση Ακύρωσης» ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η συζήτηση της νέας αυτής υπόθεσης έχει προσδιοριστεί για την
18η.11.2022.
2.4. Επειδή κατά τις δικονομικές διατάξεις και τη νομολογία δεν προκύπτει έρεισμα υποβολής
αιτήματος συνέχισης της δίκης κατ’ αρθρ. 32 § 2 π.δ. 18/1989, παρακαλώ για την άμεση απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου περί εντολής είτε στο πρόσωπό μου, είτε σε οποιοδήποτε συνεργάτη
δικηγόρο ορίσω εγώ, υποβολής παραίτησης από το δικόγραφο της Αίτησης Ακύρωσης (με αριθμ.
καταχ. ΑΚ 377/31.3.2021) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με σκοπό την κατάργηση της
εν λόγω δίκης και τη λήψη κάθε αναγκαίου νομικού μέτρου για το σκοπό αυτό.
Επί των ανωτέρω τοποθετούμενοι οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω
και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Με βάση την από 6-9-2022 ενημερωτική επιστολή από τον Δρ. Ν Δικηγόρο, κο Γεώργιο
Ναπ. Ξανθούλη προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, με θέμα «Παραίτηση από
δικόγραφο Αίτησης Ακύρωσης των “Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας” Αιολικών
Πάρκων Σκύρου (333 MW), λόγω αντικατάστασης αυτών από νέες “Βεβαιώσεις Παραγωγού
Ειδικού Έργου” (300 MW)» και το αναφερόμενο σε αυτήν ιστορικό ενεργειών, στα πλαίσια του
διαχρονικού αγώνα του Δήμου Σκύρου, αλλά και των κοινωνικών φορέων και κατοίκων του
νησιού, για την αποτροπή της επιχειρούμενης εγκατάστασης θηριώδους σε πλήθος και
μέγεθος βιομηχανικής εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νότιο τμήμα του νησιού της
Σκύρου (όρος «Κόχυλας»),
Δίνουν εντολή στον προαναφερόμενο Δρ. Ν. Δικηγόρο κ.ο Γεώργιο Ναπ. Ξανθούλη, είτε
σε όποιον συνεργάτη δικηγόρο του ορίσει ο ίδιος , όπως υποβάλλουν για λογαριασμό του
Δήμου παραίτηση από το δικόγραφο της με αριθμ. καταχ. ΑΚ 377/31-3-2021 Αίτησης
Ακύρωσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τους αναφερόμενους στην από 69-2022 ενημερωτική επιστολή, με σκοπό την κατάργηση της εν λόγω δίκης και τη λήψη κάθε
αναγκαίου νομικού μέτρου για τον σκοπό αυτό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 68 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος
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