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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                   Από το πρακτικό της 5ης   

                        Τακτικής  Συνεδρίασης  

                                                                                                  Δημοτικού Συμβουλίου 

                με τηλεδιάσκεψη 

                                                                                          Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2021         

     

                                                                    Αριθμός Απόφασης  31 / 2021 

 

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης για την μη εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο όρος Βα-

ράσοβα της ΔΕ Χάλκειας.  

 Στη Ναύπακτο σήμερα 3-3-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ύ-

στερα από την υπ’ αρ.πρωτ.3558/25-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία 

επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, κατ’ εφαρμογή των δια-

τάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις 

του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018. 

 

      Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού 

συστήματος «e-presence.gov.gr», όπως προβλέπεται από την υπ’αρ.429/12-03-2020 

(Β΄850) ΚΥΑ, και τροποποιήθηκε με την όμοια αρ.οικ.9413/2020 (Β΄1704). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη  

2. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη  

3. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου  

4. Χοχτούλας Ζαχαρίας του Δημητρίου  

5. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου  

6. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα  

7. Λουκόπουλος Παναγιώτης του Σπυρίδωνος  

8. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη  

9. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη Αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 8ου θέμα-

τος της ημερήσιας διάταξης  

10. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου Αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 8ου θέμα-

τος της ημερήσιας διάταξης  

11. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Κων/νου  

12. Σκαρλάτος Γρηγόριος του Νικολάου Αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 8ου θέμα-

τος της ημερήσιας διάταξης  

13. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου  

14. Κοτρώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

μετά τη συζήτηση του 2ου θέμα-

τος εκτός ημερήσιας διάταξης  

15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου  

16. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη  

17. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη  
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18. Τσουκαλάς Κων/νος του Δημητρίου  

19. Ζορμπάς Κων/νος του Αποστόλου  

20. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου  

21. Κιούσης Αθανάσιος του Φωτίου  

22. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη   

23. Καλαβρουζιώτη Παναγιώτα του Φωτίου Αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 8ου θέμα-

τος της ημερήσιας διάταξης  

24. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα Αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 8ου θέμα-

τος της ημερήσιας διάταξης  

25. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου  

26. Νταουσάνης Γιάννης του Αθανασίου  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Ασημακόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνος  

                                 

        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε 

νόμιμα.  

Συμμετείχε επίσης και η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασιλική 

Νταουσάνη. 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η πρόεδρος της κοινότητας Ναυπάκτου κ. Μυρτώ Κι-

μινουλάκη - Πλούμη, η οποία κλήθηκε νόμιμα.  

 Στη συνεδρίαση επίσης παρόντες ήταν οι πρόεδροι των κοινοτήτων Περιθωρίου κ. 

Δαδάνης Γεώργιος, Βασιλικής κ. Βαλμάς Χρήστος, Γαλατά κ. Μπαλωμένος Ελευθέριος 

και Καλαβρούζας κ. Καλαβρουζιώτης Νίκος.  

 Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σιμάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει 

η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των  27 και 

ανέγνωσε το  2ο  θέμα  εκτός ημερησίας διάταξης «Λήψη απόφασης για την μη εγκατά-

σταση ανεμογεννητριών στο όρος Βαράσοβα της ΔΕ Χάλκειας» και έδωσε το λόγο στον 

αντιδήμαρχο κ. Τραχύλη, ο οποίος ανέφερε ότι είναι κατεπείγον να συζητηθεί το θέμα για-

τί το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούγεται έντονα η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο 

όρος Βαράσοβα, κάτι που μας βρίσκει αντίθετους.  

 Το δημοτικό συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος. 

 Στη συνέχεια ο κ. Τραχύλης ανέφερε ότι οι γύρω κοινότητες δεν συμφωνούν με αυτή 

την εξέλιξη και ότι το συμβούλιο θα πρέπει να λάβει μια απόφαση έτσι ώστε να γίνει ότι 

είναι δυνατόν ώστε να σταματήσουμε αυτό το είδος του εκτρώματος που προσπαθεί να 

γίνει στο όρος Βαράσοβα, το οποίο θεωρείται το ιερό όρος της Αιτ/νίας και στο οποίο έχει 

αποφασιστεί να γίνει αναρριχητικό κέντρο και έχει δημοπρατηθεί ο καθαρισμός και η σή-

μανση των μονοπατιών. Τέλος ανέφερε ότι οι κάτοικοι της Χάλκειας είναι προετοιμασμέ-

νοι και θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά σε συνεργασία με τον δήμο προβαίνοντας σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να πετύχουμε την μη τοποθέτηση ανεμογεννητριών 

στο ιερό όρος της Βαράσοβας.  

 Επί του θέματος τοποθετήθηκε ο κ. δήμαρχος ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

«Με την 149/2020 συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο σε συζήτηση για τις ΑΠΕ και 

με ιδιαίτερη αναφορά στο όρος ΒΑΡΑΣΟΒΑ, έλαβε την πιο κάτω απόφαση σύμφωνα με 

την οποία: 
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1. Εκφράζεται η θετική επί της αρχής στάση του δήμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας (ΑΠΕ) , υποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη χρήση τους μέσα από τη 

λειτουργία της κυκλικής οικονομίας, τόσο με την έλευση του φυσικού αερίου όσο και με 

την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης. 

2. Προκρίνεται η επιτακτική όσο και η άμεση αναγκαιότητα της διαμόρφωσης ενός νέου 

Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και τις ΑΠΕ (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ). Το προηγού-

μενο του 2008 έχει κλείσει τον κύκλο του, ώστε να προσαρμοσθεί στα σημερινά δεδομένα 

λαμβάνοντας υπόψη και την έως τώρα εμπειρία στην πράξη. 

3. Η διαδικασία αδειοδότησης νέων έργων ΑΣΠΗΕ να αρχίσει μετά την ολοκλήρωση του 

νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, όπου θα πρέπει να λαμβά-

νονται σοβαρά υπόψη όλα τα κριτήρια τεχνικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και κοινω-

νικό-οικονομικής φύσεως. 

4. Η αδειοδότηση έργων ΑΠΣΗΕ να γίνεται εκτός του δικτύου προστατευόμενων περιο-

χών Natura 2000. 

5. Η αδειοδότηση των έργων ΑΣΠΗΕ να γίνεται με την αιτιολογημένη και υποχρεωτική 

έκφραση συγκατάθεσης τοπικών κοινωνιών, ήτοι των Συμβουλίων της Περιφέρειας και 

των Δήμων και όχι με την απλή γνωμοδότηση της επιτροπής περιβάλλοντος της Περιφέ-

ρειας, όπως ισχύει ως σήμερα. 

6. Να υπάρξουν αδειοδοτήσεις ΑΣΠΗΕ κατά προτεραιότητα σε οικολογικά υποβαθμισμέ-

νες περιοχές της Περιφέρειας, οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν τοπία υψηλής αισθητικής, 

πολιτιστικής, ιστορικής ή άλλης αξίας και δεν θα απειλούν την τοπική οικονομία και ιδιαί-

τερα τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχει ξεκινήσει από χρόνια και υλοποιούνται 

στο Δήμο μας με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και υποδομές. 

7. Να ληφθεί μέριμνα από την πλευρά της κεντρικής εξουσίας, για θέσπιση σοβαρών αντι-

σταθμιστικών μέτρων, με τη σημαντική μείωση των λογαριασμών του ρεύματος στους κα-

τοίκους του Δήμου/Δήμων όπου εγκαθίστανται οι ΑΣΠΗΕ, ώστε οι πολίτες και οι επιχει-

ρήσεις να απολαμβάνουν όσο το δυνατόν πιο μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος. 

8. Πέραν των ανωτέρω και με τα άνω δεδομένα δεν είναι αποδεκτή σε καμία περί-

πτωση η εγκατάσταση οποιουδήποτε αιολικού πάρκου τόσο στη Δ.Ε. Χάλκειας (βου-

νοκορφή ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ, παραλία από ακτές Ευήνου έως Κρυονέρι) όσο και στο όρος 

ΟΞΥΑ. 
9. Λόγω της πυκνότητας των προβλεπόμενων αιολικών πάρκων στο Δήμο μας και ιδιαίτε-

ρα στις Δημοτικές Ενότητες Αποδοτίας και Πλατάνου ειδικότερη μελέτη αλληλεπίδρασης 

των αιολικών πάρκων μεταξύ των και σε συνδυασμό με την λεκάνη απορροής και του 

φράγματος του Ευήνου ποταμού από το οποίο υδροδοτείται το λεκανοπέδιο της Αττικής. 

10. Να ληφθεί πρόβλεψη αφενός μεν για τη διευθέτηση, για την κατασκευή έργων διευθέ-

τησης των ομβρίων υδάτων στις περιοχές όπου εγκαθίστανται αιολικά πάρκα από τις εται-

ρείες που τις εγκαθιστούν και με δαπάνες τους και αφετέρου για την πλήρη απομάκρυνσή 

τους (απομάκρυνση των εγκαταστάσεων) από τις περιοχές αυτές με δαπάνες και έξοδα 

των εταιρειών που τις εγκαθιστούν μετά από τη λήξη της λειτουργίας τους. 

 

Εξειδικεύοντας περαιτέρω για το όρος ΒΑΡΑΣΟΒΑ:  

 Θεωρείται το «Άγιον Όρος» της Αιτωλίας διότι εκεί ασκήτευαν την εποχή 

του Βυζαντίου πλήθος μοναχών. Μεγάλος είναι επίσης ο αριθμός των εκκλησιών, ερει-

πωμένων μονών και ασκητηρίων που βρίσκονται στην κορυφή.  Ιδιαίτερα, στη νότια 

απόκρημνη πλευρά του όρους ανοίγεται ευρύχωρο βραχοσκεπές σπήλαιο όπου σώζο-

νται ερείπια βυζαντινού οργανωμένου ασκητικού συγκροτήματος αφιερωμένου στον 

Άγιο Νικόλαο.  Στο σπήλαιο αυτό υπάρχει η μοναδική εγκλείστρα που έχουμε στην 

Ελλάδα.  Στις μέρες μας συνεχίζονται οι ανασκαφές, κυρίως από τον Πανεπιστήμιο Ιω-

αννίνων και επίσης οι πιστοί τελούν εκεί τη Θεία λειτουργία. 

 Λόγω του ότι το βουνό ανεβαίνει κάθετα από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 

917 μέτρα, αποτελεί πόλο έλξης για τους πιστούς και λάτρεις της αναρρίχησης από την 
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Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάλιστα, μέσω του Προγράμματος CLLD/LEADER δη-

μιουργούνται εγκαταστάσεις  και διαμορφώνεται το «Αναρριχητικό Πεδίο Βαράσοβας» 

με όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις καθώς και τα αθλητικά πρωτόκολλα για το ά-

θλημα της αναρρίχησης. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σε μήκος (μεγάλο ανά-

πτυγμα) και καλύτερα αναρριχητικά πεδία στην Ελλάδα σύμφωνα με εκθέσεις ειδικών 

του είδους, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το συμπαγές του βράχου και τις πολλαπλές ε-

πιλογές διαδρομών αναρρίχησης. 

 Είναι χώρος πεζοπορικών διαδρομών που πολλοί φυσιολάτρες, ορειβατικοί και α-

ναρριχητικοί σύλλογοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό επισκέπτονται, και παράλλη-

λα αναβαθμίζονται τα μονοπάτια με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 

CLLD/LEADER και όλες τις νόμιμες άδειες των αρμοδίων υπηρεσιών. 

 Προστατεύεται πολλαπλώς  από διάφορες συνθήκες, γειτνιάζει με τις εκβολές του 

Ευήνου ποταμού και περαιτέρω με τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλώ το δημοτικό συμβούλιο να λάβει την κατωτέρω απόφαση: 

1. Να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του και τη δυσαρέσκεια στην απόφαση του προ-

έδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, επίκουρου καθηγητή  κ. Αθανασίου Δα-

γούμα  να παραχωρήσει σε βεβαίωση παραγωγού στην «WIND ENERGY ΠΑΡΑ-

ΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 31,05 

MW στο όρος ΒΑΡΑΣΟΒΑ της Αιτωλοακαρνανίας και εντός των ορίων του Δή-

μου μας. Επίσης, καταγγέλλει την ανευθυνότητα και επιπολαιότητα της εν λόγω 

Αρχής, η οποία λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις βλάπτοντας την ιστορία, το πε-

ριβάλλον, τη θρησκευτική παράδοση, αλλά και το βιοπορισμό των κατοίκων από 

τις αναπτυσσόμενες και μάλιστα επιδοτούμενες από ευρωπαϊκά προγράμματα στο 

όρος εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

2. Να εκφράσει το θυμό και την αγανάκτηση προς την εν λόγω μονοπρόσωπη ανώνυ-

μη εταιρεία, να αιτηθεί την  δημιουργία  του ως άνω αιολικού πάρκου σε  βάρος 

της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων  της εν λόγω περιοχής. 

3. Να αναθέσει στον δήμαρχο να προβεί, σε συνεργασία με τους επικεφαλής των πα-

ρατάξεων,  στην ενημέρωση του κοινού  και  σε επαφές με κάθε αρμόδιο σε όλα τα 

επίπεδα, ώστε να αποτραπεί αυτό το κατά κοινή ομολογία έγκλημα στην περιοχή 

μας. 

4. Να εξουσιοδοτήσει τον δήμαρχο να προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες που απαι-

τούνται για το εν λόγω θέμα. 

5. Να συνταχθεί κατάλογος αποδεκτών στους οποίους και να αποσταλεί η παρούσα 

απόφαση, καθώς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

 Επί του θέματος τοποθετήθηκαν επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Λουκόπουλος, 

Μπουλές, Γούλας, Νταουσάνης, Κοτρωνιάς, Δημητρόπουλος, Σιαμαντάς, Τσέλιος, Παπα-

βασιλείου, Καραδήμας, Ασημακόπουλος Γεώρ. και Σκαρλάτος οι οποίοι εξέφρασαν την 

πλήρη αντίθεσή τους για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο όρος Βαράσοβα της ΔΕ 

Χάλκειας.  

 Επίσης την πλήρη αντίθεσή τους εξέφρασαν και οι πρόεδροι των κοινοτήτων Περι-

θωρίου κ. Δαδάνης Γεώργιος, Βασιλικής κ. Βαλμάς Χρήστος, Γαλατά κ. Μπαλωμένος Ε-

λευτέριος και Καλαβρούζας κ. Καλαβρουζιώτης Νίκος.  

 Στη συνέχεια ο κ. δήμαρχος, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της ανω-

τέρω εισήγησης.   

 Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. δημάρχου,  

την οποία  ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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 Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημέ-

να πρακτικά της απόφασης αυτής.  

 

 Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα 

τα παραπάνω, 

  

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του και τη δυσαρέσκεια στην απόφαση του προέ-

δρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, επίκουρου καθηγητή  κ. Αθανασίου Δα-

γούμα  να παραχωρήσει σε βεβαίωση παραγωγού στην «WIND ENERGY ΠΑΡΑ-

ΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 31,05 

MW στο όρος ΒΑΡΑΣΟΒΑ της Αιτωλοακαρνανίας και εντός των ορίων του Δή-

μου μας. Επίσης, καταγγέλλει την ανευθυνότητα και επιπολαιότητα της εν λόγω 

Αρχής, η οποία λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις βλάπτοντας την ιστορία, το πε-

ριβάλλον, τη θρησκευτική παράδοση, αλλά και το βιοπορισμό των κατοίκων από 

τις αναπτυσσόμενες και μάλιστα επιδοτούμενες από ευρωπαϊκά προγράμματα στο 

όρος εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

2. Εκφράζει το θυμό και την αγανάκτηση προς την εν λόγω μονοπρόσωπη ανώνυμη 

εταιρεία, να αιτηθεί την  δημιουργία  του ως άνω αιολικού πάρκου σε  βάρος της 

ζωής και της περιουσίας των κατοίκων  της εν λόγω περιοχής. 

3. Αναθέτει στον δήμαρχο να προβεί, σε συνεργασία με τους επικεφαλής των παρα-

τάξεων,  στην ενημέρωση του κοινού  και  σε επαφές με κάθε αρμόδιο σε όλα τα 

επίπεδα, ώστε να αποτραπεί αυτό το κατά κοινή ομολογία έγκλημα στην περιοχή 

μας. 

4. Εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο να προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες που απαιτού-

νται για το εν λόγω θέμα. 

5. Να συνταχθεί κατάλογος αποδεκτών στους οποίους και να αποσταλεί η παρούσα 

απόφαση, καθώς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  31/ 2021. 

 Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

         Ο Πρόεδρος                                    Η  Γραμματέας                  Τα μέλη 

Υπογραφή                        Υπογραφή      Υπογραφές 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ναύπακτος  4/3/2021 

           Η  Προϊσταμένη τμήματος                                     Η ειδική γραμματέας 

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων     του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

         Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά            Βασιλική Νταουσάνη  

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ0Ω2ΩΚΓ-Λ9Ν
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