
 ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                Αριθµ. Απόφ.  11  / 2021 
---------------------------------- 
 
 
                                                      Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 5ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  26-2-2021  ηµέρα  Παρασκευή    και  ώρα  6:00 µ..µ.  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  συνήλθε µετά  την  υπ. αριθµ.  3370/22-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή µε Τηλεδιάσκεψη µέσω  e presence.gov.gr σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  µε το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου ,  τις υπ’ 
αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-
20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση ∆1α. 63548/7-10-2020 µε τα παρακάτω θέµατα: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Αρνητική Γνωµοδότηση ∆Σ για τις ΜΠΕ α) Φωτοβολταιακός Σταθµός Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 60  MWP στη θέση Μαστός στην Κοινότητα Ερµακιάς β ) 
Φωτοβολταιακός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWP στη θέση 
πετροράχη στην Κοινότητα Ασβεστόπετρας και  Φωτοβολταιακός Σταθµός Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWP στη θέση Μάντρα – προσήλιο – κουρούµπα   
Μαυροπηγής  
…………………………………………………………………………………………………………… 
             
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5. Κεσκερίδης Χρήστος 
6. Αντωνιάδου Μαρία 
7. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
8. Κάλφας Παναγιώτης 
9. Πράπα Αναστασία 
10. Φουρκιώτης Νικόλαος 
11. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
12. Τερζοπούλου Αθηνά 
13. Μίχος Κωνσταντίνος 
14. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
15. Τσάγια Ειρήνη 
16. ∆ίκας Ιωάννης  
17. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
18. Μπίγγας Στέφανος 
19. Κωτσίδης Στέφανος 
20. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
21. Μαυρίδου Μάρθα 
22. Σολαχίδου Βασιλική 
23. Τουρτούρης Αθανάσιος 
24. Μωυσιάδης Στυλιανός 
25. Καραβασίλης Ιωάννης 

 
1. Λόφτσαλης Αναστάσιος  
2. Αντωνιάδης Κυριάκος  
3. Σίσσιος Μιχάλης 
4. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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26. Σπόντης ∆ηµήτριος 
27. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
28. Παπαχρήστου Αναστάσιος  
29. Χόλµπα Αντωνία 

 
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
………………………………………………………………………………………………………………. 
.Οι  Πρόεδροι των  Κοινοτήτων  Πτολεµαΐδας, Ερµακιάς, Μαυροπηγής, ∆ροσερού Προαστείου 
και Κοµάνου  παρευρέθηκαν στην Συνεδρίαση. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Επίσης στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο κ. Ζυγούρης  εκπρόσωπος της εταιρείας. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς ο οποίος εισηγούµενος το 
παραπάνω θέµα ηµερήσιας διάταξης  και έχοντας υπόψη  

1) Το υπ. αριθ. πρωτ. 2668/1-1-2021 έγγραφο του Γεν. Γραµµατέα του ∆ήµου 
Εορδαίας 

2) Την από 21/1/2021 Πρόσκληση Περιφερειακού Συµβουλίου που αφορά τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθµός 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 60 MWp στη θέση “Μαστός” κοινότητας 
Ερµακιάς 

3)  Την από 4/2/2021 Πρόσκληση Περιφερειακού Συµβουλίου που αφορά τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθµός 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWp στη θέση “Πετροράχη” 
περιοχής Ασβεστόπετρας 

4) Την από 5/2/2021 Πρόσκληση Περιφερειακού Συµβουλίου που αφορά τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθµός 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MWp στη θέση “Μάντρα – Προσήλιο 
– Κουρούµπα” περιοχής Μαυροπηγής 

ανέφερε ότι : 

Μας  διαβιβάστηκαν οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα ανωτέρω αναφερθέντα 
έργα στην εδαφική περιοχή του ∆ήµου Εορδαίας και ζητήθηκε η γνωµοδότηση από πλευράς 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας σχετικά µε το σύνολο αντίστοιχων επενδύσεων. 

Προφανώς, ο ∆ήµος Εορδαίας δεν είναι αντίθετος µε την υποδοχή επενδύσεων µε προοπτική, 
επενδύσεων που δηµιουργούν θέσεις εργασίας και λειτουργούν προσθετικά στο ΑΕΠ της 
περιοχής µας, όπως το διατυπώσαµε στη συζήτηση για την επικαιροποίηση της ΜΠΕ για την 
Αιολική Βερµίου... 

Αναφορικά µε τα συγκεκριµένα έργα και µε βάση τη γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, µε αριθ. πρωτ. 3240/19-02-2021, 
διαπιστώθηκε ότι εµπεριέχονται ελλείψεις, που άπτονται του συνολικού σχεδιασµού.  

Σοβαρότατο ζήτηµα εγείρει η χωροθέτηση του Φ/Β σταθµού στην περιοχή Μαυροπηγής, η 
οποία αλληλεπικαλύπτεται µε το χώρο που έχει δοθεί για τη µετεγκατάσταση της Μαυροπηγής 
σε ποσοστό άνω του 50%! Η περιοχή που ζητείται στην κοινότητα Ερµακιάς είναι σε έκταση 
ιδιοκτησίας της Κοινότητας και κατ’ επέκταση του ∆ήµου. Στην Ασβεστόπετρα, η έκταση είναι 
χαρακτηρισµένη ως χέρσα. 

Ως δηµοτική αρχή και διοίκηση του ∆ήµου επιθυµούµε να διατυπώσουµε την αντίδρασή µας 
στον αποσπασµατικό σχεδιασµό στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.  
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Είναι πάγια διεκδίκηση και θέση µας, η κατάρτιση και ψήφιση ενός συνολικού Χωροταξικού 
Σχεδίου που να αφορά τις χρήσεις γης και τον καθορισµό συγκεκριµένων ζωνών υποδοχής 
επενδύσεων σε ΑΠΕ. ∆υστυχώς, συνεχίζεται η αποσπασµατική προσέγγιση στον συγκεκριµένο 
τοµέα, καθώς αδειοδοτούνται από πληθώρα δηµοσίων υπηρεσιών οι εγκαταστάσεις 
επενδύσεων σε ΑΠΕ στην περιοχή του ∆ήµου, χωρίς τη συµµετοχή του ∆ήµου και των 
υπηρεσιών του στη διαβούλευση και τη διαδικασία αδειοδότησης ή έγκρισης. 

Να τονίσουµε για µία ακόµη φορά ότι οι επενδύσεις που ∆ΕΝ έχουν πολλαπλασιαστικό 
χαρακτήρα – όπως ακριβώς συµβαίνει µε τις επενδύσεις σε Φ/Β σταθµούς – βρίσκονται σε 
διαφορετικό προσανατολισµό µε την ανάπτυξη της περιοχής και της ενίσχυσης της 
απασχόλησης, ιδιαίτερα λόγω απολιγνιτοποίησης. 

Οι δεσµευµένες εκτάσεις από τη ∆ΕΗ και η συνεχώς αποµειούµενη επιφάνεια καλλιεργήσιµης 
γης λόγω ραγδαίας εξάπλωσης των Φ/Β σταθµών σε γη υψηλής παραγωγικότητας, βρίσκει 
αντίθετη τη δηµοτική αρχή και αναδεικνύει το πρόβληµα της αποσπασµατικής έγκρισης 
συγκεκριµένων ενεργειών και δράσεων. Ειδάλλως, πώς να εξηγηθεί η άρνηση εγκατάστασης 
λ.χ. µιας ξενοδοχειακής µονάδας σε γη υψηλής παραγωγικότητας την ίδια στιγµή που εγκρίνεται 
η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στην ίδια έκταση, αν όχι ως µείζον πρόβληµα; 

Η σκίαση, δε, που προκαλείται από τα στοιχεία θα έχει ως αποτέλεσµα να αντιστραφούν οι 
όροι των ενδηµικών φυτών µιας περιοχής – όπως αυτολεξεί διατυπώνεται στην εισήγηση της 
οικείας ∆ιεύθυνσης. 

Σας ζητώ, λοιπόν, να καταθέσουµε οµόφωνα την αντίθεσή µας στις σχεδιαζόµενες επενδύσεις 
για όλους τους λόγους που σας ανέφερα και την αντίθεσή µας στο σύνολο αυτών των 
επενδύσεων, έως την αναίρεση των ενστάσεων που διατυπώνουµε. 
Η Τοπική Κοινότητας Ασβεστόπετρας µε την 1/2021 απόφαση της γνωµοδοτεί αρνητικά  για 
τηην ΜΠΕ του έργου ΦΣΠΗΕ στη θέση Πετρορράχη. 
Η Τοπική κοινότητα Μαυροπηγής γνωµοδότησε και αυτή αρνητικά επι την ΜΠΕ  και 
Η Κοινότητα Ερµακιάς µε την 1/2021 Γνωµοδοτούν θετικά για την µελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβαλταικού πάρκου 60 MWPστη θέση Μαστός  
Τερζοπούλου : Υιοθετούµαι τις αποφάσεις των τριών Κοινοτήτων Μαυροπηγής , 
Ασβεστόπετρας και Ερµακιάς για δεν την κοινότητα Ερµακιάς να συµπεριληφθεί ο όρος ότι ο 
χώρος που υποδεικνύεται να συµπεριληφθεί στο χωροταξικό σχεδιασµό  της περιφέρειας. 
Κοκκινίδης : Πρώτα ο χωροταξικός σχεδιασµός ο οποίος να εγκρίνεται πρώτα από τα ∆ηµοτικά 
συµβούλια και στη συνέχεια να εξετάσουµε τέτοιου είδους αιτήµατα. 
Καραβασίλης : Για λόγους αρχής λέµε όχι στις ΜΠΕ και συµφωνούµε µε την εισήγηση του 
∆ηµάρχου . Πρώτα να συζητήσουµε το χωροταξικό µε κανόνες και να έχουµε ουσιαστικό ρόλο . 
Επίσης οι συγκεκριµένοι βοσκότοποι χρησιµοποιούνται και για το ΟΣ∆Ε χρησιµοποιούν 
παραγωγική γη που αποκλείουν την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα και των αγροτών . 
Χόλµπα :εµείς θα καταψηφίσουµε κάθε ΑΠΕ που έρχεται  θα πρέπει να παλέψουµε για την 
λειτουργία των  λιγνιτικών µονάδων. 
 
                                                   Αριθµ. απόφ. 11/2021 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του ∆ηµάρχου, την υπ’ αριθ. 478/15-2-2021 
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος µε το οποίο δίνονται πληροφορίες των εν λόγω εκτάσεων ,  
το υπ’ αριθ. 3240/19-2-2021 εισήγηση της ∆/νσης  Π.Υ. του ∆ήµου µας τις αποφάσεις των 
Κοινοτήτων Ερµακιάς, Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής καθώς και το σύνολο των 
τοποθετήσεων των ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες είναι καταγεγραµµένες αναλυτικά στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης όπως και οι  διευκρινήσεις του 
εκπροσώπου της εταιρείας  
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                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κατά πλειοψηφία. 
 
∆εν παρέχει την συγκατάθεσή του επί  των µελετών  περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) : 
Α) Φωτοβολταικός Σαθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 60 MWP στη θέση 
Μαστός.κοινότητας Ερµακιάς  
Β) Φωτοβολταικός Σαθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 100 MWP στη θέση 
Πετροράχη Ασβεστόπετρας . 
Γ) Φωτοβολταικός Σαθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 100 MWP  στη θέση 
Μάτρα – προσήλιο – Κουρούµπα περιοχής Μαυροπηγής. 
 
Η ∆Σ Αντωνία Χόλµπα διαφωνεί γενικά µε τις ΑΠΕ. 
Οι ∆Σ Τερζοπούλου , Μίχος, Ταιρίδης, ∆ίκας, Τσάγια, Τραχανάς, Μπίγγας συµφώνησαν µε την  
τοποθέτηση  της κ. Τερζοπούλου  δηλ Ναι στις αποφάσεις των κοινοτήτων  Ερµακιάς, 
Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής και για δε την κοινότητα Ερµακιάς να συµπεριληφθεί ο όρος 
ότι ο χώρος που υποδεικνύεται να συµπεριληφθεί στο χωροταξικό σχεδιασµό  της περιφέρειας. 
Ο Πρόεδρος της κοινότητας Ερµακιάς υποστήριξε την απόφαση της κοινότητας 
 
 
                                  Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 11 /2021 
……………………………………………………………………………………………………… 
                        Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
∆ίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
∆ίκας Ιωάννης  
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
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                Ο Πρόεδρος  
        ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

 
Χαρακτσής Ιωάννης 

Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστ. 
Χόλµπα Αντωνία 
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