
 ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ          Αριθµ. Απόφ.  3 / 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  19-1-2021  ηµέρα  Τρίτη   και  ώρα  6:00 µ..µ.  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  συνήλθε µετά  την  υπ. αριθµ.  668/15-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη 
Χαρακτσή µέσω Τηλεδιάσκεψης  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 5  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 επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
τροποποίηση της µε αριθ. πρωτ. 17044/9-1-2014 ΑΕΠΟ του έργου Αιλοκός Σταθµός 
Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Βέρµιο, ∆ήµων Βέροιας , Νάουσας και ∆ήµου 
Εορδαίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν. 4685/20. 
…………………………………………………………………………………………. 
             
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
17. ∆ίκας Ιωάννης 
18. Τσάγια Ειρήνη 
19. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 
22. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
23. Μαυρίδου Μάρθα 
24. Σολαχίδου Βασιλική 
25. Τουρτούρης Αθανάσιος 
26. Μωυσιάδης Στυλιανος 
27. Καραβασίλης Ιωάννης 

 
1. Σίσσιος Μιχάλης 
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28. Σπόντης ∆ηµήτριος 
29. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος  
31. Χόλµπα Αντωνία 
32. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
……………………………………………………………………………………………… 
. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεµαΐδας , Ερµακιάς , Ολυµπιάδος, Προαστείου και Κοµάνου 
παρευρέθηκαν στην Συνεδρίαση. 
……………………………………………………………………………………………. 
Επίσης στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι κ.κ. Ζυγούρης και Βαλµάκης εκπρόσωποι της 
εταιρείας. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς  ο οποίος εισηγούµενος το 
παραπάνω θέµα ηµερήσια διάταξης σχετικά µε την από 17-11-2020 πρόσκληση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου που αφορά την ΜΠΕ για την τροποποίηση της µε αριθ. 170044/9-1-
2014 ΑΕΠΟ ανέφερε τα παρακάτω :Κυρίες και κύριοι,  
Μας διαβιβάστηκε η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο της κατασκευής αιολικού 
πάρκου στο όρος Βέρµιο µε τίτλο «ΑΣΠΗΕ συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 315 MW στο όρος 
Βέρµιο, ∆ήµων Βέροιας & Νάουσας (Π.Κ. Μακεδονίας, Π.Ε. Ηµαθίας, ∆ήµου Εορδαίας ΠΕ 
Κοζάνης, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» 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. Θα πρέπει, όµως, να τονίσουµε ότι η συγκεκριµένη επένδυση για την οποία 
καλούµαστε να γνωµοδοτήσουµε, έχει αρκετές ιδιαιτερότητες τις οποίες οφείλουµε να λάβουµε 
υπόψη µας. 
Χρονολογικά, το αίτηµα για την ίδρυση του συγκεκριµένου έργου ξεκίνησε προ επτά ετών, σε 
µια εποχή που δεν υπήρχαν οι συνθήκες που αντιµετωπίζουµε σήµερα. ∆εν είχε ξεκινήσει ο 
βίαιος µετασχηµατισµός της οικονοµίας της περιοχής µέσω της απολιγνιτοποίησης, δεν είχαµε 
τα δυσµενή δεδοµένα της πανδηµίας τους που προέκυψαν τους τελευταίους 14 µήνες, ούτε είχε 
προκύψει ο σχεδιασµός τους ∆ήµου µας σχετικά µε τα δίκτυα και τις σχεδιασθείσες υπηρεσίες 
προς τους δηµότες µας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Αναφορικά µε το συγκεκριµένο έργο και µε βάση τη γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, µε αριιθ. Πρωτ. 656/14-01-2021, 
διαπιστώθηκε ότι εµπεριέχονται ελλείψεις και υπολογισµοί που βασίζονται σε πληροφόρηση 
της προηγούµενης δεκαετίας και δεν έχουν επικαιροποιηθεί.  
Βασικότερες παρατηρήσεις αποτελεί η χωροθέτηση δύο (2) ανεµογεννητριών εντός του 
κηρυγµένου Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Μεσοβουνίου», καθώς και η σχεδιαζόµενη κατασκευή 
έξι (6) πυλώνων υψηλής τάσης µέσα από το ανωτέρω καταφύγιο. Επιπλέον, στη µελέτη 
επιπτώσεων στην κτηνοτροφία έχουν ληφθεί στοιχεία που δεν ταιριάζουν µε τα στοιχεία που 
µας παρείχε το Αγροτικό Κτηνιατρείο Πτολεµαΐδας, το οποίο κατέγραψε µέγεθος ζωικού 
κεφαλαίου σηµαντικά υψηλότερο σε σχέση µε το αναφερόµενο στη µελέτη. 
Προχωρώντας στην ουσία του ζητήµατος, θα πρέπει να σας καταθέσω την αντίθεσή µου µε 
έργα αυτού του τύπου. Έργα που κατατεµαχίζουν τις περιοχές των οικοσυστηµάτων, έργα που 
διαρρηγνύουν η συνέχεια των αξιοποιήσιµων και επιλέξιµων βοσκοτόπων, έργων που 
εµποδίζουν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα.  
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Ως περιοχή, διαβλέποντας τον επερχόµενο κίνδυνο µέσω της βίαιης απολιγνιτοποίησης, πρέπει 
να δώσουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή ευκαιριών ανάπτυξης του αγροτοκτηνοτροφικού 
τοµέα. Με µειωµένη επιφάνεια άνω των 200.000 στρεµµάτων λόγω της ανάπτυξης των 
ορυχείων, η έκταση που πρόκειται να δεσµεύσει η προτεινόµενη επένδυση που αναφέρεται σε 
άνω των 230.000 στρεµµάτων, θα στερήσει ζωτικότατο χώρο από την κτηνοτροφία. Ταυτόχρονα 
θα θέσει σε µεγάλο κίνδυνο τα ενδιαιτήµατα των καταφυγίων άγριας ζωής και µε την κατασκευή 
πυλώνων υψηλής τάσης εντός δασοσκεπών εκτάσεων θα δηµιουργήσει κινδύνους αναφλέξεων 
σε δυσπρόσιτες περιοχές. Περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τόπους που 
έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA2000, τόπους ιστορικούς, ιδιαίτερου κάλλους και αξίας. 
Θεωρούµε παράλογο να συναινέσουµε σε ένα έργο που σχεδιάσθηκε στις αρχές της 
προηγούµενης δεκαετίας και δεν έχει συµπεριλάβει τις αλλαγές στα µεγέθη του πρωτογενούς 
τοµέα. Η περιοχή µας έχει ανάγκη από επενδύσεις µε προστιθέµενη και πολλαπλασιαστική 
αξία, που θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας στο διηνεκές και όχι απλά να δεσµεύσουν 
τεράστιες εκτάσεις. 
Σας ζητώ να καταθέσουµε οµόφωνα την αντίθεσή µας στη σχεδιαζόµενη επένδυση για όλους 
τους λόγους που σας ανέφερα. 
Ύστερα από ερωτήσεις των ∆Σ προς τους εκπροσώπους της εταιρείας και προς τον ∆ήµαρχο 
αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης ο 
Πρόεδρος κάλεσε τους ∆Σ να τοποθετηθούν : 
Τερζοπούλου :: Καταρχήν ως ∆ηµοτική Παράταξη η επίσηµη τοποθέτηση µας είναι όσον τον 
∆υνατό µεγαλύτερη παράταση λειτουργίας των µονάδων Αγίου ∆ηµητρίου , Πτολεµαΐδα 5 και 
Μελίτη  µε τον λιγνίτη µε καταληκτική ηµεροµηνία το έτος 2050 . 
Οι κινήσεις της ∆ηµοτικής αρχής θα έπρεπε να είναι πιο δυναµικές 
ΟΙ Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας επεκτείνονται σε όλη την επικράτεια, καλούµαστε να 
γνωµοδοτήσουµε προηγούµενη άδεια  έγκρισης ΜΠΕ  για την εγκατάσταση ανεµογεννητριών 
στο Βέρµιο.. 
Η παράταξη µας αφού έλαβε υπόψη του την µελέτη την απόφαση επικρατείας  η οποία 
ασχολήθηκε εκτενώς µε το εν λόγω θέµα βγαίνει το συµπέρασµα ότι δεν επηρεάζεται η χλωρίδα, 
πανίδα, ζωικό Βασίλειο κ.λ.π. καθώς και το Υπ Σηµείωµα  και την εισήγηση της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας  συµπεράνουµε τα εξής : Η καταληφθείσα έκταση είναι 1365 
στρέµµατα , δεν βλάπτεται η  κτηνοτροφία η οποία µπορεί να αναπτυχθεί στα υπόλοιπα 
στρέµµατα  των 220 χιλ  Λαµβάνοντας υπόψη  σοβαρά την οικονοµική ωφέλεια των όµορων 
κοινοτήτων Ερµακιάς , Σπηλιάς, Κοµνηνών και Μεσοβούνου τα έσοδα που θα πιστωθούν  και 
θα χρησιµοποιηθούν για τις κοινότητες αυτές θα χρησιµοποιηθούν   για έργα αναπτυξιακά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θα είναι της τάξεως των 300 χιλ συν του πράσινου Ταµείου. Εµείς 
ως παράταξη είµαστε θετικοί  πλην όµως τα αιτήµατα των κοινοτήτων να ληφθούν υπόψη , από 
τον ∆ήµο την περιφέρεια και την επενδυτική εταιρεία 
Κοκινίδης . 
 Να αναφερθώ γενικά για την απολιγνιτοποίηση θεωρούµε  ότι είναι βίαιη  και καταστροφική 
συµφωνούµε  µε την κ. Τερζοπούλου ότι ο Λιγνίτης  θα πρέπει να πάει µέχρι το 2050 
Για το συγκεκριµένο έργο σας θυµίζω τι θα συµβεί αν τοποθετηθούν οι ανεµογεννήτριες η 
Πτολεµαΐδα θα βλέπει 30-40 , το Μεσοβούνο 1 ή 2 το Ανατολικό 12 τα Κοµνηνά 14 και η Σπηλια 
7  
Η έκθεση του ∆ασαρχείο αναφέρει ότι  τα 25 στρ είναι χορτολίβαδο και τα 900 στρ είναι 
δασικής µορφής ∆εν είναι τόσο ευχάριστα όσο παρουσιάζονται . Κάνω µια προειδοποίηση   
ότι θα έρθουν και άλλες εταιρείες να ζητήσουν εδάφη µας, όχι γιατί µας αγαπήσανε αλλά γιατί 
υπάρχει έτοιµο το 
δίκτυο της ∆ΕΗ (το οποίο η κυβέρνηση ετοιµάζεται να πουλήσει), στο 
 οποίο θα κουµπώσουν και θα είναι η δουλειά τους ευκολότερη και τα 
κέρδη µεγαλύτερα. Η περιοχή χρειάζεται 
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Χωροταξική µελέτη (για να γνωρίζουµε που µπορούν να µπουν ΑΠΕ ,που 
καλλιέργειες κ.λ.π.) και ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων ώστε οι 
κάτοικοι να αποκτήσουν διττή ιδιότητα του παραγωγού και του καταναλωτή 
και να καταπολεµηθεί η ενεργειακή φτώχεια. Είµαστε αρνητικοί σε αυτήν την µελέτη. 
Καραβασίλης  : Λέµε όχι διότι τα αιολικά αλλά και φωτοβολταϊκά πάρκα,  
1.οι ΑΠΕ, περιορίζουν τις δραστηριότητες της ∆ΕΗ, που για εµάς αποτελεί επιχείρηση 
στρατηγικής σηµασίας, µε εθνικές προεκτάσεις. 
2. Περιορίζουν τις δραστηριότητες των λιγωτικών µονάδων της περιοχής που µας προσφέρουν 
ανάπτυξη µε ετήσιο ΑΕΠ 2,6 δις, εργασιακές θέσεις, 26000,µε 8µηνα, µε εργολαβικές 
δραστηριότητες κλπ. 
3. Τα κέρδη της εταιρείας και κάθε εταιρείας, είναι πολλαπλάσια και εύκολα, σε µε αυτά που 
προσφέρουν στην περιοχή, την τοπική κοινωνία. Όπως οι 250000€, και 150000 €, αντιστοιχούν 
σε κάτι λιγότερο από αµοιβές 15 µε 20 εργαζοµένων µε µισθούς και ασφάλειες. 
4. Οι θέσεις εργασίας για µόνιµο προσωπικό περίπου 3 µε 5 θέσεις κατά πάρκο και στην 
κατασκευή πολύ λιγότερες και µάλιστα εξειδικευµένο προσωπικό.  
5. Πλήττονται Βοσκοτόπια και ο πρωτογενής τοµέας. ∆εν είναι µόνο η βοσκή, αλλά και  η 
δέσµευση µεγάλων εκτάσεων, που θα είχαν παραχωρηθεί, ως Βοσκοτόπια στις δηλώσεις 
καλλιέργειας ΟΣ∆Ε των Γεωργοκτηνοτρόφων. 
6. Πολιτική Γης, τόσο για τις εκτάσεις της ∆ΕΗ όσο και τις περιοχής, βουνά, παραγωγική ΓΗ, 
που ανεξέλεγκτα και χωρίς κανόνες δίνονται άδειες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και 
αιολικών πάρκων.  
7. Αποφασιστικός και όχι γνωµοδοτικός ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης, ∆ήµοι, περιφέρειες. 
Επιστολή σε πρωθυπουργό και κόµµατα. 
8. Η ∆ΕΗ είναι υποχρεωµένη να ενηµερώνει για τις επενδύσεις τον ∆ήµο Εορδαίας αφού είναι 
στα όρια του ∆ήµου, οι δραστηριότητες της. Επίσης πρέπει να αποδοθούν στην µεταλιγνιτική 
εποχή για επενδύσεις στην Τοπική κοινωνία, τον ∆ήµο.  
9. Η ΡΑΕ πρέπει να µας ενηµερώσει για τις ανεξέλικτες άδειες στην περιοχή µας και να αλλάξει 
το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αδειοδοτήσεις Επιστολή. 
10. Λαµβάνοντας υπόψη την παραίνεση  της κυρίας Τερζοπούλου, για αγώνες. Παρακαλώ τον 
πρόεδρο και τον ∆ήµαρχο Εορδαίας, για άµεση ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
µε θέµα την Βίαιη και αναίτια απολιγνιτοποίηση της περιοχής, την ανάπτυξη αγώνων για 
την αποτροπή της.  
Χόλµπα Για µια ακόµα φορά έρχεται για έγκριση – γνωµοδότηση, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Εορδαίας µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αιολικό πάρκο στο Βέρµιο, που 
µετατρέπεται σταδιακά σε βιοµηχανική ζώνη παραγωγής ενέργειας µε πολλαπλές κοινωνικές, 
οικονοµικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το λαό της περιοχής. 

Συγκεκριµένα στη νέα µελέτη προβλέπεται ότι θα τοποθετηθούν 27 ανεµογεννήτριες στο 
δήµο Εορδαίας στον ορεινό όγκο του Βερµίου από τις συνολικά 70 του αιολικού πάρκου. 
Επίσης για τη διασύνδεση των ανεµογεννητριών θα διανοιχθούν 75 χιλιόµετρα δρόµων και θα 
κατασκευαστούν επιφάνειες µπετού 740 στρέµµατα. Η εκτεταµένη αυτή δραστηριότητα δείχνει 
ολοφάνερα το δρόµο που έχει επιλεχτεί για την παράδοση των βουνών στο µεγάλο κεφάλαιο. 

Παρά τις τροποποιήσεις στη µελέτη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραµένουν ουσιαστικά 
στην ίδια τάξης µεγέθους αφού µέσα στην µελέτη παραδέχονται ότι οι ανεµογεννήτριες θα 
τοποθετηθούν σε απόσταση ελάχιστων µέτρων από περιοχές NATURA, µε την οπτική και 
ακουστική όχληση να έχει τεράστιες συνέπειες στους κατοίκους της περιοχής, στις µόνιµες 
κατοικίες, αλλά και σε µια σειρά εγκαταστάσεις που αφορούν την τοπική οικονοµία 
(κτηνοτροφικές – αγροτικές µονάδες, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ). 
Η πολιτική της απολιγνιτοποίησης µε γρήγορους ρυθµούς κλείνει τα εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύµατος και από την άλλη µετατρέπει την περιοχή σε ένα απέραντο αιολικό και 
φωτοβολταϊκό πάρκο. Αυτό δεν γίνεται γιατί νοιάζονται για το περιβάλλον, ούτε για την 
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αποτροπή της κλιµατικής αλλαγής, αλλά γιατί η αλλαγή του ενεργειακού µείγµατος εξυπηρετεί 
τους σχεδιασµούς και τα συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο. Είναι ο σχεδιασµός για τη λεγόµενη “πράσινη ανάπτυξη” µε στόχους:  

• την κερδοφόρα διέξοδο των υπερσυσσωρευµένων κεφαλαίων που έχουν συγκεντρώσει 
τα µονοπώλια της Ενέργειας 

• το προβάδισµα των ευρωπαϊκών µονοπωλιακών οµίλων, που ηγούνται στην 
τεχνογνωσία κατασκευής ΑΠΕ σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους σε ΗΠΑ και Κίνα  

• την ενεργειακή απεξάρτηση των κρατών µελών της ΕΕ απο το Ρωσικό φυσικό αέριο (η 
Ελλάδα προµηθεύεται πάνω από 2 δις κυβικά µέτρα ρώσικο φυσικό αέριο το χρόνο) 

Έτσι λοιπόν η λεγόµενη “απελευθέρωση” της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, έχει 
οδηγήσει σε όξυνση της ενεργειακής φτώχειας του λαού µε την αύξηση της τιµής ρεύµατος αλλά 
και των “πράσινων” χαρατσιών. Ταυτόχρονα υπονοµεύεται η ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, 
αφού δεν µπορεί να σταθεί το σύστηµα µε ανεµογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. 

Προϋπόθεση για να λειτουργήσουν οι ΑΠΕ ολοκληρωµένα προς όφελος της κοινωνικής 
πλειοψηφίας και του περιβάλλοντος είναι η κατάργηση του κέρδους ως βασικό κριτήριο της 
ενεργειακής πολιτικής. Μόνο µε κοινωνική ιδιοκτησία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, 
µεταφοράς και διάθεσης της ενέργειας µπορούν οι ΑΠΕ συµπληρωµατικά να ενισχύσουν τις 
υπόλοιπες ενεργειακές πηγές της χώρας και να ξεπεραστούν οριστικά τα προβλήµατα που έχει 
δηµιουργήσει η άναρχη χωροθέτηση σε όλη τη χώρα. 
Με βάση όλα τα παραπάνω καταψηφίζουµε τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το 
αιολικό πάρκο στο Βέρµιο και προτρέπουµε όλους τους δηµοτικούς συµβούλους να κάνουν το 
ίδιο. Το δηµοτικό συµβούλιο Εορδαίας να ακολουθήσει το παράδειγµα του δήµου Νάουσας 
όπου ήταν αρνητικό παρ όλες τις προσπάθειες των εκπροσώπων την εταιρείας που στην 
προσπάθεια τους να πείσουν τόνισαν ότι τα έργα θα γίνουν από την πλευρά της Πτολεµαΐδας. 
Ανδρονικίδου Το σηµερινό θέµα δεν είναι τόσο απλό είναι συνδεδεµένο µε την 
απολιγινιτοποίηση  την οποία γνωρίζαµε από τον Σεπτέµβριο του έτους 2019 Χρειάζεται 
Σχεδιασµός - όραµα και πρόγραµµα είµαι αρνητική δεν συµφωνώ ίσως σε ένα δεύτερο χρόνο 
γενικά δεν συµφωνώ και µε όλη την διαδικασία 
Σακελάρης Πρόεδρος κοινότητας Ερµακιάς . Η κοινότητα Ερµακιάς δεν έχει αποφασίσει ούτε 
ναι ούτε όχι όταν θα ακολοθουθεί το αίτηµα από την εταιρεία τότε θα τοποθετηθούµε εγγράφως . 
Μιλάµε για το 1% που θα πάει στην Τοπικές κοινότητες και το ξεπερνάτε τα χωριά θα 
βοηθηθούν και οι 4 κοινότητες πάγιο αίτηµά µας να βελτιωθεί οδικό δίκτυο προς το Βέρµιο και 
οι κτηνοτρόφοι θα βοηθηθούν. 
Έπειτα από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του συµβουλίου να ψηφίσουν σχετικά. 
 
Αριθµ. απόφ. 3/2021 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του ∆ηµάρχου, την εισήγηση της ∆/νσης  Π.Υ. του 
∆ήµου µας καθώς και το σύνολο των τοποθετήσεων των ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες είναι 
καταγεγραµµένες αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κατά πλειοψηφία. 
 
∆εν παρέχει την συγκατάθεσή του επί  της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
τροποποίηση της µε αριθ. πρωτ. 17044/9-1-2024 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
του έργου  Αιολικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Βέρµιο, ∆ήµων 
Βέροιας Νάουσας ΠΕ Ηµαθίας , ∆ήµου Εορδαίας  για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο 
εισηγητικό της απόφασης. 
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Οι ∆.Σ Αθηνά Τερζοπούλου Κων Μίχος, Χρ Ταιρίδης, Ιωάννης ∆ίκας Ειρήνη Τσάγια, ∆ηµ 
Τραχανάς, Στ Μπίγγας  ψήφησαν υπέρ . 
Ο ∆Σ Μωυσιάδης αποχώρησε πριν την ψηφοφορία 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ερµακιάς ψήφισε λευκό. 
Ο ∆Σ Στέφανος Κωτσίδης αποχώρησε πριν την ψηφοφορία σε ένδειξη διαµαρτυρίας γιατί δεν 
ειδοποιήθηκαν οι Κτηνοτρόφοι 
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 3 /2021 
……………………………………………………………………………………………… 
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Πτολεµαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
    Χαρακτσής Ιωάννης 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
∆ίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστ. 
Χόλµπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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