
 ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ          Αριθµ. Απόφ.  40  / 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 10ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  5-5-2021  ηµέρα  Τετάρτη    και  ώρα  6:00 µ..µ.  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  συνήλθε µετά  την  υπ. αριθµ.  9071/29-4-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή µέ Τηλεδιάσκεψη µέσω  e presence.gon.g.r 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 επί  της µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) για το έργο « 
φωτοβολαταικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 65,983 MWP στη θέση 
Αγίου Χριστοφόρου 1 » ∆.Ε Αγίας Παρασκευής & Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας , ΠΕ Κοζάνης 
Π∆Μ 
………………………………………………………………………………………………………………. 
             
        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. Σίσσιος Μιχάλης 
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 

 
1. Μίχος Κων/νος 
2. Παπαχρήστου 

Αναστάσιος 
3. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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27. Καραβασίλης Ιωάννης 
28. Σπόντης ∆ηµήτριος 
29. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
30. Χόλµπα Αντωνία 
 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
…………………………………………………………………………………………………………. 
. Οι Πρόεδροι των  Κοινοτήτων  Πτολεµαΐδας , Αγίου Χριστοφόρου  παρευρέθηκαν στην 
Συνεδρίαση. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον κ. Ευάγγελο Συχουνίδη Πρόεδρο κοινότητας Αγίου 
Χριστοφόρου ο οποίος ανέφερε ότι ο ∆ήµος Εορδαίας µε το υπ αρίθµ. 7943/15-4-2021 εισερχόµενο έγγραφο 
µας διαβίβασε την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας, µε το 
οποίο ζητούν γραπτές απόψεις σχετικά µε την κατασκευή του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθµός Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 69,983 MW στην Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου, ∆ήµου Εορδαίας, της ΠΕ 
Κοζάνης».  

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι επειδή θεωρούµε ότι οι αρχικές δεσµεύσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. 
όσον αφορά την αποκατάσταση των εδαφών και την απόδοσή τους σε αγρότες καταστρατηγείται  µε την 
εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Σταθµού, προτείνω να εκφράσουµε αρνητική γνώµη για την κατασκευή 
του εν λόγω έργου. 

Επίσης στα πλαίσια της απολιγνιτοποίησης και του υπό κατάρτιση Σχέδιο ∆ίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ∆ΑΜ), λαµβάνονται µέτρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δίκαιης 
αναπτυξιακής µετάβασης των λιγνιτικών περιοχών, στις οποίες ανήκει και η Κοινότητά µας. Για το λόγο 
αυτό προτείνουµε οι εκτάσεις να παραµείνουν ως έχουν µέχρι τον τελικό σχεδιασµό λαµβάνοντας 
υπόψη: 

• Τις  προοπτικές ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα. 

• Την περιβαλλοντική υποβάθµιση της περιοχής από τις επιπτώσεις της εξόρυξης του λιγνίτη. 

• Την ενεργειακή πολιτική και την πολιτική για την κλιµατική αλλαγή της ΕΕ και της χώρας.  

• Την αποτελεσµατική διαχείριση και αντιµετώπιση των κοινωνικό-οικονοµικών επιπτώσεων που 
θα έχει η απολιγνιτοποίηση στις επηρεαζόµενες περιοχές. 

• Το χωροταξικό  προσδιορισµό καλλιεργήσιµων εκτάσεων και απόδοση αυτών για διάφορες 
καλλιέργειες και αρωµατικών φυτών καθώς και την άρδευση αυτών. 

Για όλους αυτούς τους λόγους η κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου µε την 1/2021 απόφαση του 

γνωµοδοτεί αρνητικά για την εγκατάσταση του εν λόγω Φωτοβολταικού και ζητά από το ∆ήµο 

Εορδαίας και από την περιφέρεια να λάβουν υπόψη τους την απόφαση της κοινότητας. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς ο οποίος έχοντας υπόψη : 

1) Το µε  υπ. αριθ. πρωτ.7943/15-4-2021 (εισερχόµενο) διαβιβαστικό-πρόσκληση, της 

προέδρου του Περιφερικού Συµβουλίου που αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 64,983MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓΙΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1» ∆.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, Π.Ε. 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

2) Η υπ. αριθ. Πρωτοκόλλου οικ.8630 Γνωµοδότηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής 

Ανέφερε τα παρακάτω : 
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Μας διαβιβάστηκε η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ανωτέρω αναφερθέν έργο στην 

εδαφική περιοχή του ∆ήµου Εορδαίας και ζητήθηκε η γνωµοδότηση από πλευράς ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Εορδαίας σχετικά µε το σύνολο αντίστοιχων επενδύσεων. 

Το προτεινόµενο έργο αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση Φωτοβολταϊκού Σταθµού 

συνολικής ισχύος 64,983MW, το οποίο θα εγκατασταθεί επί γηπέδου εκτάσεως 1.049.223,54 

τ.µ., εντός του Λιγνιτικού Κέντρου ∆. Μακεδονίας, στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1» των 

∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίας Παρασκευής & Πτολεµαΐδας του ∆ήµου Εορδαίας. 

Ιστορικά, 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. Αυτό έχει διατυπωθεί σαφέστατα σε όλες τις συζητήσεις που έχουν 

πραγµατοποιηθεί µε αντίστοιχα θέµατα. 

Αναφορικά µε τα συγκεκριµένα έργα και µε βάση τη γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, µε αριθ. πρωτ. 8630/22-04-2021, 

διαπιστώθηκε ότι εµπεριέχονται πληροφορίες που άπτονται του συνολικού σχεδιασµού.  

Σοβαρότατο ζήτηµα εγείρει η χωροθέτηση του Φ/Β σταθµού στην περιοχή Αγίου Χριστοφόρου, 

η οποία ανήκει σε Ζώνη Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ). Σύµφωνα µε το εδαφικό σχέδιο που 

βρίσκεται υπό κατάρτιση και διαβούλευση µέσω της συντονιστικής επιτροπής για το Σχέδιο 

∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ∆ΑΜ), προβλέπονται για τις ζώνες απολιγνιτοποίησης τα 

ακόλουθα. 

«Ανάπτυξη ψηφιακού χάρτη και θεσµοθέτηση ζωνών απολιγνιτοποίησης 

Ως ζώνες απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ) καθορίστηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και 

Φλώρινας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, µε την ονοµασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης 

Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) και «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Φλώρινας» (Ζ.ΑΠ. Φλώρινας), 

αντίστοιχα. Ως «Πυρήνες» των ως άνω Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης και Φλώρινας 

χαρακτηρίζονται οι αντίστοιχες περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και µονάδων παραγωγής 

ενέργειας της ∆.Ε.Η. Α.Ε. που βρίσκονται εντός των ορίων των Ζ.ΑΠ.. Οι εν λόγω Ζώνες 

Απολιγνιτοποίησης έχουν θεσµοθετηθεί µε το Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020). Εντός των 

Ζ.ΑΠ. καταστρώνονται και εκτελούνται δράσεις και προγράµµατα, υλοποιούνται παρεµβάσεις 

και λαµβάνονται µέτρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης 

των λιγνιτικών περιοχών. Ειδικότερα στις προαναφερόµενες Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ) 

δηµιουργείται ένα χωρικό και κοινωνικό-οικονοµικό Πλαίσιο ∆ίκαιης Μετάβασης µε βασικούς 

στόχους: 
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▪ Την αναδιάρθρωση της παραγωγικής ενεργειακής δραστηριότητας και την «ανασυγκρότηση» 

και τον ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών προοπτικών ανάπτυξης των τριών τοµέων 

παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής) 

▪ Την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθµισης της περιοχής από τις επιπτώσεις της 

εξόρυξης του λιγνίτη και της λειτουργίας των ΑΗΣ, τόσο στα φυσικά και ανθρωπογενή της 

συστήµατα όσο και στο τοπίο 

▪ Την εναρµόνιση µε τη γενικότερη ενεργειακή πολιτική και την πολιτική για την κλιµατική 

αλλαγή της ΕΕ και της χώρας, όπως εκφράζεται στον Οδικό Χάρτη για την Ενέργεια µε ορίζοντα 

το 2050 και τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασµό, σε συνδυασµό µε το Στρατηγικό Πλαίσιο για µια 

ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση 

▪ Την αποτελεσµατική διαχείριση και αντιµετώπιση των κοινωνικό-οικονοµικών επιπτώσεων 

που θα έχει η απολιγνιτοποίηση στις επηρεαζόµενες περιοχές. 

Ανάπτυξη προτάσεων χωροθέτησης προτεινόµενων χρήσεων γης στον ψηφιακό χάρτη 

Για την ανάπτυξη προτάσεων χωροθέτησης προτεινόµενων χρήσεων γης ακολουθείται η κάτωθι 

µεθοδολογία: 

▪ Μελέτη και ανάλυση των υφιστάµενων χρήσεων γης 

▪ Προσδιορισµός δεσµευµένων περιοχών 

▪ Ανάλυση υφιστάµενου συγκοινωνιακού δικτύου και δικτύου µεταφοράς ενέργειας 

▪ Ανάπτυξη ψηφιακών µοντέλων εδάφους 

▪ Καταγραφή και µελέτη θεσµοθετηµένων χρήσεων γης 

▪ Προσδιορισµός προτεινόµενων κατευθύνσεων και τροποποιήσεων 

▪ Εφαρµογή χωρικών κανόνων: α. ορθολογική χωρική ανάλυση, β. αξιοποίηση υφιστάµενων 

χρήσεων (οικονοµικά ορθολογική µετάβαση), γ. ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωµα, δ. 

βιώσιµη ανάπτυξη 

Στρατηγικός χωρικός σχεδιασµός: αναθεώρηση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) 

Ο χωρικός σχεδιασµός δύναται να ασκηθεί σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και τοπικό επίπεδο. 

Βάσει των υπό εξέταση παραµέτρων, ο χωρικός σχεδιασµός διακρίνεται σε: α. χωροταξικό και 

β. πολεοδοµικό (Ν. 4447/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Στον χωροταξικό σχεδιασµό 
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εντάσσονται τα Ειδικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και αποτυπώνεται η εγχώρια 

στρατηγική αναφορικά µε το χωρικό σχεδιασµό. 

Με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια προσδιορίζονται στρατηγικές κατευθύνσεις σε εθνικό 

επίπεδο, µεταξύ άλλων, για τη χωρική διάρθρωση τοµέων ή κλάδων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού τοπίου και τη χωρική ανάπτυξη 

και οργάνωση περιοχών του εθνικού χώρου. 

Με τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια παρέχονται κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης και 

οργάνωσης σε περιφερειακό επίπεδο, που ενδεικτικά περιλαµβάνουν την ανάδειξη και 

αξιοποίηση των ιδιαίτερων αναπτυξιακών και γενικότερα χωρικών χαρακτηριστικών κάθε 

περιφέρειας, τη χωρική διάρθρωση των βασικών παραγωγικών τοµέων και κλάδων, την 

οικιστική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση του αστικού χώρου και την ανάδειξη, προβολή και 

προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και του οικιστικού και 

αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, κατά τη διαδικασία της µετάβασης σε µια 

κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία και του µετασχηµατισµού των τοπικών οικονοµιών ενδέχεται να 

προκύψει αναγκαιότητα επικαιροποίησης του υφιστάµενου Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ∆υτικής Μακεδονίας (ΠΠΧΣΑΑ) 

προκειµένου αυτό να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες που πιθανόν µελλοντικά να ανακύψουν. 

Ρυθµιστικός χωρικός σχεδιασµός: εκπόνηση Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΠΣ) 

Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός παρέχει ρυθµίσεις αναφορικά µε τον εγχώριο χωρικό σχεδιασµό 

και περιλαµβάνει τα Τοπικά Πολεοδοµικά Σχέδια, τα οποία ρυθµίζουν τη βιώσιµη χωρική 

ανάπτυξη και οργάνωση εδαφικών περιφερειών και τα Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια, τα οποία 

αποτελούν υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραµµάτων ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (Ν. 4447/2016, άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει), για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών που µπορεί να λειτουργήσουν ως 

υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραµµάτων υπερτοπικής κλίµακας ή στρατηγικής σηµασίας, 

για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθµιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους 

καταρτίζονται Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΕΠΣ). Με τα Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια θα 

καθοριστούν, µεταξύ άλλων, σε ένα σύνολο κειµένων, χαρτών και διαγραµµάτων, τα εξής: 

▪ το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά µεγέθη, 

▪ τα όρια πολεοδοµικών ενοτήτων και οικισµών, 

▪ οι χρήσεις γης, 
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▪ οι όροι και περιορισµοί δόµησης, 

▪ οι σηµαντικές πολεοδοµικές παρεµβάσεις, 

▪ οι ζώνες ειδικών πολεοδοµικών κινήτρων, 

▪ το βασικό / κύριο οδικό δίκτυο, 

▪ τα λοιπά µεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδοµές, 

▪ τα µέτρα προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή 

▪ καθώς και κάθε άλλο µέτρο, όρος ή περιορισµός που απαιτείται, ώστε να καταστεί η περιοχή 

κατάλληλη για τη δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων δραστηριοτήτων. 

Η έγκριση των Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΠΣ) θα καταστήσει δυνατή την 

αδειοδότηση και εγκατάσταση των χρήσεων / επενδύσεων και τη δηµιουργία 

επιχειρηµατικών πάρκων. Με αυτόν τον τρόπο οι λιγνιτικές περιοχές θα καταστούν 

κατάλληλες, είτε για τη δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων δραστηριοτήτων και την 

εγκατάσταση επιχειρήσεων, είτε για την υλοποίηση άλλων προγραµµάτων εξυγίανσης, 

ανάπλασης και παρεµβάσεων αποκατάστασης τοπίου / περιβάλλοντος. Για την 

περαιτέρω προώθηση και επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται για την 

προκήρυξη και ανάπτυξη των ΕΠΣ, έχει συσταθεί εξειδικευµένη οµάδα έργου. Προϋπόθεση 

για την έγκριση των ΕΠΣ αποτελεί η κατάρτιση και συνυποβολή: 

▪ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

▪ Γεωλογικής Μελέτης 

▪ Μελέτης οριοθέτησης ρεµάτων (εφ’ όσον απαιτείται)» 

Ως δηµοτική αρχή και διοίκηση του ∆ήµου επιθυµούµε να διατυπώσουµε την αντίδρασή µας 

στον αποσπασµατικό σχεδιασµό στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.  

Ακόµη και η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. δείχνει βιασύνη στην κατάθεση φακέλου για την 

αδειοδότηση ενός έργου που ανήκει ξεκάθαρα εντός του πυρήνα της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης 

Κοζάνης, παρότι η µητρική εταιρεία ∆ΕΗ Α.Ε. συµµετέχει στον σχεδιασµό των ΖΑΠ και γνωρίζει 

τα αναγκαία βήµατα για την υλοποίησή τους. 

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 τοµέα των 

ΑΠΕ. 
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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. Επιπλέον, δεν µπορούµε να συναινέσουµε στην 

βιαστική κίνηση εκµετάλλευσης από πλευράς ∆ΕΗ των λιγοστών αποκατεστηµένων εκτάσεων 

των ορυχείων της ∆υτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη ΑΠΕ που θα µας φέρουν προ 

τετελεσµένων γεγονότων. 

Οι εκτάσεις θα πρέπει να παραµείνουν ως έχουν µέχρι την πλήρη καταγραφή των βηµάτων για 

την προσέλκυση επενδύσεων που θα στηρίξουν την περιοχή ουσιαστικά και όχι  πρόσκαιρα. 

Σας ζητώ, λοιπόν, να καταθέσουµε οµόφωνα την αντίθεσή µας στη σχεδιαζόµενη 

επενδύσηγια όλους τους λόγους που σας ανέφερα και την αντίθεσή µας στο σύνολο αυτών των 

επενδύσεων, έως την αναίρεση των ενστάσεων που διατυπώνουµε και την ολοκλήρωση του 

Εδαφικού Σχεδίου για την Εορδαία. 

Τερζοπούλου : Καλούµαστε να γνωµοδοτήσουµε αν η ∆ΕΗ εγκαταστήσει Φ/Σ σε δικές της 

εκτάσεις ιδιοκτησίας της εδώ και 20 χρόνια , το έργο αυτό βρίσκεται στις περιοχές ΖΑΠ και είναι 

εκτός προστατευµένων περιοχών NATURA. Καταφυγίου Άγριας Ζωής εκτός διατηρητέων 

µνηµείων  κ.λ.π. Επίσης αναµένεται να απασχολήσει περίπου  75 άτοµα που έχουµε ανάγκη 

από θέσεις εργασίας για αυτούς τους λόγους είµαστε κατά της εισήγησης του ∆ήµαρχου και 

υπέρ της γνωµοδότησης Φ/Σ στην συγκεκριµένη περιοχή και θέλουµε επίσης να 

καλλιεργήσουµε καλές σχέσεις µε την ∆ΕΗ. 

 
                                                       Αριθµ. απόφ. 40/2021 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του την 1/2021 Απόφαση της Κοινότητας Αγίου Χριστοφόρου , την 
υπ’ αριθ 8630/2021 Γνωµοδοτήσεις της ∆/νσης Περιβάλλοντος & καθαριότητας & ποιότητας 
ζωής 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 (ΜΠΕ ) για το 
έργο « φωτοβολαταικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 65,983 MWP στη 
θέση Αγίου Χριστοφόρου 1 » ∆.Ε Αγίας Παρασκευής & Πτολεµαίδας ∆ήµου Εορδα’ιας , ΠΕ 
Κοζάνης Π∆Μ 
 
Οι ∆Σ Τερζοπούλου, Σίσσιος, Ταιρίδης, ∆ίκας, Τσάγια, Τραχανάς Μπίγγας , Κωτσίδης 
και Μωυσιάσης ψήφησαν υπέρ της γνωµοδότησης ΜΠΕ  για την εγκατάσταση Φ/Σ 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Αγίου Χριστοφόρου          
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Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ.  40/2021 
……………………………………………………………………………………………… 
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 
Σισσιος Μιχαήλ 
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 
Χόλµπα Αντωνία 
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