
      Δημητσάνα, 30.01.2021 

        Αρ.πρωτ.: 652 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

      ΔΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

            ΔΗΜΑΡΦΟ 

        220 07 Δημητσάνα    

Σηλ: 2795360300      

Fax: 2795031855      

e-mail: info@gortynia.gov.gr 

 

 

 

ΕΝΨΠΙΟΝ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Ρ.Α.Ε.) 

 

ΕΝΣΑΗ – ΑΝΣΙΡΡΗΕΙ 

 

Σου Δήμου Γορτυνίας δια του εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου του κ. Ευσταθίου 

Φαρ. Κούλη, Δημάρχου Γορτυνίας  (ως η συνημμένη αριθμ. 011/2021 απόφαση 

Δημοτικού υμβουλίου) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΡΡΙΧΗ 

 

Σης υπ’ αριθμ. ειδικού πρωτοκόλλου με Α/Α Γ-011634/18.12.2020 Αιτήσεως για 

χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στα όρια του δήμου Γορτυνίας, της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο 

«ΤΔΡΟΚΙΝΗΗ»  

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

Με την ανωτέρω Αίτηση Αδειοδοτήσεως της εταιρείας «ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΤΔΡΟΚΙΝΗΗ» ζητείται 

η εγκατάσταση ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στον ποταμό Λούσιο, στα όρια 

της Σοπικής Κοινότητας Δημητσάνας, του Δήμου Γορτυνίας . 

 

Σην απόρριψη της ανωτέρω Αιτήσεως ζητάμε για τους εξής λόγους: 

 

Ι. ΑΝΑΥΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΕΝΝΟΜΟ ΜΑ ΤΜΥΕΡΟΝ 

Η αίτηση αφορά στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, συνεπώς, έχουμε έννομο 

συμφέρον για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδικού πρωτοκόλλου με Α/Α Γ-

011634/18.12.2020 Αιτήσεως Αδειοδοτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο 

«ΤΔΡΟΚΙΝΗΗ». 

Προς 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Πειραιώς 132 
118 54, Αθήνα 

e-mail: info@rae.gr 
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ΙΙ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΧΕΨ ΣΗ ΑΙΣΗΕΨ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ 

1. Ολόκληρη η κοιλάδα και το φαράγγι του Λουσίου, με το ιδιαιτέρου φυσικού 

κάλλους περιβάλλον και τα σωζόμενα πολυάριθμα θρησκευτικά μνημεία 

βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής, όπως οικισμοί, ναοί, μονές, ασκηταριά, 

κλπ, είναι Αρχαιολογικός Φώρος. 

 Σο Τπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναγνωρίζοντας την 

σπουδαιότητα του τόπου, με την υπ’ αριθ. ΤΠΠΟ/ΑΡΦ./ Β1/ Υ30/ 

ΦΨΡΟΙ/37261/1120 απόφασή του, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 761 ΥΕΚ, 

τεύχος Δεύτερο και το 2007 και 2009 με τις ΤΑ ΕΤΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Β1/Υ50/ 

3980/248/11-1-2007 - ΥΕΚ 29/ΑΑΠ/31-1-2007 και ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Β1/Υ50/23588/1048/17-3-2009 - ΥΕΚ 132 ΑΑΠ/29-3-2009 

έχει χαρακτηρίσει την κοιλάδα του Λουσίου ποταμού, με τον μνημειακό της 

πλούτο, ως ενιαίο αρχαιολογικό χώρο, προκειμένου να διατηρηθεί η αυθεντικότητα 

του μνημειακού περιβάλλοντος του Λουσίου και να αναδειχθεί η ιδιαίτερη 

πολιτισμική φυσιογνωμία του. 

 Σα παραπάνω, σε συνδυασμό με το Άρθρο 10 του Νόμου 3028/2002 

απαγορεύουν κάθε ενέργεια σε ακίνητο μνημείο, η οποία είναι δυνατόν να 

επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της 

μορφής του. 

2. Σο Υαράγγι του Λουσίου είναι καταχωρημένο στο Μητρώο Προστατευόμενων 

Περιοχών οδηγίας 2000/60/εκ & ΠΔ 51/2007, ως Προστατευόμενη Υυσική 

Περιοχή - Βιότοπος CORINE, με Κωδικό Α00060081. 

3. Η τυχόν έγκριση μια τέτοιας αίτησης θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με τις 

διατάξεις του υντάγματος που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος, 

σύμφωνα με την οποία, για τη διαφύλαξή του, το Κράτος έχει την υποχρέωση να 

παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα. Από τις διατάξεις αυτές του 

άρθρου 24 του υντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 106 παρ.1 αυτού, με το 

οποίο ανατίθεται στο Κράτος ο προγραμματισμός και συντονισμός της οικονομικής 

δραστηριότητος της χώρας, ώστε να εξασφαλισθεί η οικονομική ανάπτυξη όλων των 

τομέων της Εθνικής Οικονομίας, απορρέει η αρχή ότι η αναπτυξιακή οικονομική 

πολιτική ασκείται σε συνδυασμό με τη δημόσια πολιτική προστασίας του 

περιβάλλοντος και με προέχουσα μέριμνα την πρόληψη της βλάβης του 

περιβάλλοντος. 

4. Η τυχόν έγκριση της ανωτέρω αίτησης θα ήταν καταστροφική αφού θα έχει 

επιπτώσεις σε όλο το οικοσύστημα της κοιλάδας, με αποτέλεσμα μετά από λίγα 

χρόνια να έχει αλλοιωθεί πλήρως, λόγω της μη υπάρξεως νερού στην φυσική κοίτη 

του ποταμού. Οι συνέπειες μια τέτοιας έγκρισης θα αποβούν καταστροφικές όχι 

μόνον για την κοιλάδα του ποταμού Λουσίου και των γύρω χωριών, αλλά και όλης 

της Γορτυνίας, αφού εκτός από το ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιβάλλον και τα 

πολιτιστικά μνημεία, θα πλήξει και τον Σουρισμό της ευρύτερης περιοχής, ο 

οποίος, ιδιαίτερα μετά την σχεδιαζόμενη αναστήλωση και λειτουργία της Μονής 

Υιλοσόφου, τη λειτουργία του Τπαίθριου Μουσείου Τδροκίνησης και της 

λειτουργίας πιστοποιημένων ευρωπαϊκών μονοπατιών, στην περιοχή αναπτύσσεται 



με γρήγορο ρυθμό και έχει αρχίσει να βγάζει την περιοχή από την απομόνωση που 

βρισκόταν επί πολλά χρόνια, δίνοντας ζωή στα γύρω από την κοιλάδα χωριά και 

κωμοπόλεις, προάγοντας συγχρόνως και το δημόσιο συμφέρον. Αντίθετα, η 

προσβαλλόμενη με την ένστασή μας αίτηση μόνον το συμφέρον ενός ιδιώτη 

προάγει. 

 Επειδή η παρούσα Ένστασή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και πρέπει 

να γίνει δεκτή. 

 Επειδή για τη θεμελίωση και υποστήριξη των ανωτέρω αναφερομένων 

επικαλούμαστε και προσκομίζουμε συνημμένα έγγραφα.  

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 

και  με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας και ιδίως του δικαιώματος 

υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, εγγράφων και μελετών 

 

ΑΙΣΟΤΜΕΘΑ 

 

- Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η παρούσα Ένστασή μας. 

- Να απορριφθεί η υπ’ αριθμ. ειδικού πρωτοκόλλου με Α/Α Γ-011634/18.12.2020 

Αίτηση Αδειοδοτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΤΔΡΟΚΙΝΗΗ». 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 

 

 

 

 

ΕΤΣΑΘΙΟ ΦΑΡ. ΚΟΤΛΗ 
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