
                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ       
Απόσπασμα από το πρακτικό της 9/2020 Τακτικής με Τηλεδιάσκεψη Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. 
 
Αριθμ. Απόφασης: 51/2020  
Υπογραφή ψηφίσματος υποστήριξης στο Δήμο Τήνου για το θέμα της εγκατάστασης αιολικών πάρκων 
στο νησί της Τήνου. 
Στην Αμοργό, σήμερα την 25η του μήνα Μαϊου του Έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική με Τηλεδιάσκεψη Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ.1875 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Γρίσπου Σταματίου με ημερομηνία 21-05–2020, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο 

καθώς και στους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, των 

άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018, τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 

παρ.1 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α΄), αλλά και με όσα αναφέρονται στην με 

αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 13 μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 10 μέλη, παρόντων επίσης του Δημάρχου Αμοργού κ. Καραϊσκου 
Ελευθερίου και της Γραμματέως του Δήμου κας Μενδρινού Ειρήνης, για τη τήρηση των πρακτικών της 
Συνεδρίασης.  
 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                                                   Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Γρίσπος Σταμάτιος                                                                                   Σίμος Σταμάτιος             
Βασσάλος Εμμανουήλ                                                                           Συνοδινός Ελευθέριος   
Γρίσπος Κων/νος                                                                                      Γαβαλά Άννα                                                                                                              
Δεσποτίδη Καλλιόπη                                                                                    
Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
Ψυχογυιού Ελευθερία 
Λουδάρος Γεώργιος 
Παναγάκης Γεώργιος   
Γιαννακοπούλου Ειρήνη 
Σπανός Θεόδωρος 

 
Παρόντες Πρόεδροι  Τοπικών Κοινοτήτων                         Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων   
Γαβαλάς Ιωάννης (Αιγιάλης)                                                           Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού)                                                       
                                                                                                      Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων) 

                                                                                                                                                                                                                                 
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων                 Απόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων  
           ----------------------------                                                            Μαρίνης  Αντώνιος (Θολαρίων)                                                                                           
 

 
 
 

Οι παραπάνω απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Εκπρόσωποι / Πρόεδροι των Τ. Κοινοτήτων δεν προσήλθαν 
στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι 
υπάρχουν για συζήτηση και για λήψη απόφασης έντεκα (11) θέματα της Ημερησίας Διάταξης και δύο (2) θέματα 
Εκτός της Ημερησίας Διάταξης και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης των Εκτός 
Ημερησίας Διάταξης θεμάτων και για τη σειρά με την οποία θα συζητηθούν τα εν λόγω θέματα. 
Στη συνέχεια το Δ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε να συζητηθούν τα δύο (2) Εκτός Η.Δ. θέματα πρώτα, ως κατεπείγοντα, 
σύμφωνα και με το άρθρο 67 παρ.7 του Ν.3852/2010, για τους λόγους που θα αναφερθούν για το καθένα 
παρακάτω ξεχωριστά και έπειτα τα έντεκα (11) θέματα της Ημερήσιας διάταξης, για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. 
Η συζήτηση των θεμάτων ξεκίνησε από το 1Ο Εκτός Η.Δ. θέμα, όπως αυτό επιγράφεται παραπάνω. 
Το εν λόγω θέμα (1ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης) ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί στα Εκτός Ημερησίας 
Διάταξης θέματα, ως κατεπείγον, για να σταλεί άμεσα η απόφαση αυτή του Δ.Σ. στο Δήμο Τήνου ως έκφραση 
συμπαράστασης στο αγώνα που δίνει αυτή την περίοδο ενάντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο 
νησί της Τήνου. 
Το εν λόγω θέμα (1ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης) εισήχθη από το Δήμαρχο Αμοργού κ. Καραϊσκο Ελευθέριο, ο 
οποίος έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως εξής:  
Με αφορμή την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί της Τήνου  και τα εκτυλισσόμενα εξαιτίας της κίνησης 
αυτής γεγονότα στο νησί, ως Δήμος Αμοργού θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα που 
δίνει ο Δήμος Τήνου και ο Τηνιακός λαός ενάντια στην εγκατάσταση αυτών στο ωραίο και χαριτόβρυτο νησί της 
Παναγίας, με την υπογραφή του κάτωθι ψηφίσματος: 

 

ΑΔΑ: 6231ΩΨΡ-ΕΨ4



 
ΨΗΦΙΣΜΑ 

 
Ο Δήμος Αμοργού εναντιώνεται στην εγκατάσταση γιγαντιαίου, βιομηχανικών διαστάσεων έργου, αιολικών 
πάρκων (ανεμογεννήτριες) στο νησί της Τήνου και γενικότερα στα νησιά μας διότι μια τέτοια κίνηση: 
1) Ανατρέπει τη βιωσιμότητα των νησιών μας. 

2) Υποβαθμίζει ανεπανόρθωτα το αναγνωρισμένο διεθνώς νησιωτικό φυσικό μας περιβάλλον. 

3) Καταστρέφει με την τσιμεντοποίηση μεγάλων εκτάσεων γης το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα των 

νησιών μας, πολλές φορές χωρίς αναστροφή και δυνατότητα αποκατάστασης, ενώ παράλληλα δημιουργούνται 

μεγάλα προβλήματα στους υδροφόρους ορίζοντες των νησιών μας. 

4) Παραβιάζει την καταγεγραμμένη από αιώνες πολιτιστική μας παράδοση, επιβάλλοντας νέους βιομηχανικούς 

όρους διαβίωσης μας με αποτέλεσμα ολόκληρες οικογένειες να μεταναστεύουν από τον τόπο τους. 

5) Επιφέρει θανάσιμο πλήγμα στον τουρισμό μας και στην οικονομία που στηρίζεται σε αυτόν και στην οποία 

επενδύουν οι τοπικές κοινωνίες καθημερινά. 

6) Τσαλακώνει τα νησιά μας και τα αναγκάζει να θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους των επενδυτών και όσων 

αδειοδότησαν τις ενέργειες αυτές και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, χωρίς τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. 

7)  Μετατρέπει το νησί της Τήνου και κατ΄ επέκταση όλα τα νησιά των Κυκλάδων σε ένα τεράστιο βιομηχανικό 

πάρκο.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ο Δήμος Αμοργού είναι θετικός στην ελεγχόμενη εγκατάσταση ΑΠΕ στα νησιά, προκειμένου αυτά να 
αποκτήσουν ενεργειακή αυτονομία και να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον με χρήση ρυπογόνων μορφών 
ενέργειας, αλλά είναι αντίθετος στις βιομηχανικού τύπου εγκαταστάσεις ΑΠΕ με ανεμογεννήτριες ή άλλα μέσα οι 
οποίες/α, λόγω των χαρακτηριστικών τους δεν συνάδουν με το περιβάλλον, τον χαρακτήρα και την 
προσωπικότητα των νησιών και τυχόν εγκατάστασή τους οδηγεί στην καταστροφή την ακμάζουσα τουριστική 
οικονομία των νησιών αυτών, μια οικονομία που πρέπει να προστατευθεί ως κόρη οφθαλμού, αφού είναι η 
μοναδική πηγή θέσεων εργασίας, ελπίδας και αισιοδοξίας για τα νησιά και θεωρείται από τις κύριες πηγές 
εσόδων για τη Χώρα μας.  
Προτείνεται α) η ομόφωνη υπογραφή του παραπάνω ψηφίσματος υποστήριξης στο Δήμο Τήνου για το θέμα της 
εγκατάστασης αιολικών πάρκων (ανεμογεννητριών) στο νησί της Τήνου από το Δημοτικό Συμβούλιο και β) η 
εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμοργού για την αποστολή στο Δήμο Τήνου του παρόντος ψηφίσματος. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. 
Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 

69 του Ν.3852/2010, των άρθρων 75 και 93 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) και τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018:                                                               

                                                     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω. 

2. Εγκρίνει και υπογράφει το παραπάνω ψήφισμα συμπαράστασης και υποστήριξης στον αγώνα που δίνει αυτή 
την περίοδο ο Δήμος Τήνου και ο Τηνιακός λαός ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αμοργού για την αποστολή στο Δήμο Τήνου του παρόντος ψηφίσματος 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 51/2020 
 

                         Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

       Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα μέλη 
 
Γρίσπος Σταμάτιος                                                                            Βασσάλος Εμμανουήλ   
                                                                                                          Γρίσπος Κων/νος 
                                                                                                          Δεσποτίδη Καλλιόπη 
                                                                                                          Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
                                                                                                          Ψυχογυιού Ελευθερία 
                                                                                                          Λουδάρος Γεώργιος 
                                                                                                          Παναγάκης Γεώργιος   
                                                                                                          Γιαννακοπούλου Ειρήνη 
                                                                                                          Σπανός Θεόδωρος                                                                                                                                                                                                                                           

  Η Γραμματέας                                          Πιστό απόσπασμα 
                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Μενδρινού Ειρήνη    
                                       
                                                                 ΓΡΙΣΠΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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