
   ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                               Αριθµ. Απόφ. 88  / 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 19ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  23-7-2021  ηµέρα  Παρασκευή    και  ώρα  6:00 µ..µ.  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  συνήλθε µετά  την  υπ. αριθµ.  15363/19-7-2021 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  επί  της  µελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) για το  :  

Φωτοβολταϊκό  (ΦΒ) Σταθµό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 39,99003 MW  στη θέση 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1, στο Ορυχείο Αµυνταίου, που βρίσκεται στη ∆.Ε. Αετού-Πτολεµαΐδας-Φιλώτα, του ∆. 
Αµυνταίου-Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας  

………………………………………………………………………………………………………………. 
             
        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 ∆ηµητριος 
9.  Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
16. Τσάγια Ειρήνη 
17. Μίχος Κων/νος 
18. Τραχανάς ∆ηµήτριος 
19. Μπίγγας Στέφανος 
20. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
21. Μαυρίδου Μάρθα 
22. Σολαχίδου Βασιλική 
23. Καραβασίλης Ιωάννης 
24. Σπόντης ∆ηµήτριος 
25. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
26. Χόλµπα Αντωνία 
 

 
1. Σισσιος Μιχάλης 
2. ∆ίκας Ιωάννης  
3. Τουρτούρης Αθανάσιος 
4. Μωυσιάδης Στυλιανός 
5. Παπαχρήστου 

Αναστάσιος 
6. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Ο Πρόεδρος της  Κοινότητας   Πτολεµαΐδας κ. Νικολαιδης Ισαάκ  ,  παρευρέθηκε στην 
τηλεδιάσκεψη  
……………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο Νικόλαος Φουρκιώτη  ο οποίος 
εισηγούµενος το παραπάνω θέµα ηµερήσια διάταξης σχετικά  µε την  ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) 
Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 39,99003 MW  στη θέση ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1, στο 
Ορυχείο Αµυνταίου, που βρίσκεται στη ∆.Ε. Αετού-Πτολεµαΐδας-Φιλώτα, του ∆. Αµυνταίου-
Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας και έχοντας υπόψη την αριθ. Πρωτοκόλλου 15048 /15-7-
2021 Γνωµοδότηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής ανέφερε τα 
εξής :  
 
Κυρίες και κύριοι,  
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. 
   Ο προτεινόµενος φωτοβολταϊκός σταθµός θα είναι ονοµαστικής ισχύος 39,99003 MWp και θα 
αναπτυχθεί σε δυο (2) γήπεδα εγκατάστασης συνολικής έκτασης 1.037.021,94 τ.µ. (841.123,2 τ.µ. και 
195.898,74 τ.µ.). Θα αποτελείται από 23.154 τεµ. Φ/Β στοιχείων 535 Wp έκαστος και 51.116 τεµ. Φ/Β 
στοιχείων 540 Wp έκαστος, της Trina Solar, τα οποία θα τοποθετηθούν σε σταθερές µεταλλικές βάσεις 
στήριξης, υψηλής αντοχής,ενώ η ετήσια παραγωγή ενέργειας έχει υπολογιστεί σε 60.000.000,00kWh 
   Ο ∆ήµος Εορδαίας δεν ήταν και 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 µε ένταση και σαφήνεια 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, διαπιστώθηκε ότι εµπεριέχονται πληροφορίες που άπτονται του 
συνολικού σχεδιασµού των ΑΠΕ και της Απολιγνιτοποίησης. 
Σοβαρότατο ζήτηµα εγείρει για ακόµη µία φορά η χωροθέτηση του Φ/Β σταθµού, 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), 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.  
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).  
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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.  
Ως δηµοτική αρχή έχουµε διατυπώσει σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις την αντίδρασή µας στον 
αποσπασµατικό σχεδιασµό στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.  
Η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. προχωρά 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 και 
δηλώνει ότι εναρµονίζεται µε τους στόχους του Σ∆ΑΜ.  
Η ∆ηµοτική Αρχή έχει διατυπώσει ότι είναι πάγια 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 µε επικεφαλής τη ∆ΕΗ Α.Ε. 
Οι δεσµευµένες εκτάσεις από τη ∆ΕΗ και η συνεχώς αποµειούµενη επιφάνεια καλλιεργήσιµης γης λόγω 
ραγδαίας εξάπλωσης των Φ/Β σταθµών σε γη υψηλής παραγωγικότητας, µας βρίσκει αντίθετους 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. 
Εισηγούµαι να διατυπώσουµε την αντίθεσή µας στη υπό συζήτηση επένδυση για όλους τους λόγους 
που σας ανέφερα και να επαναλάβουµε την αντίθεσή µας στο σύνολο αυτών των επενδύσεων, έως την 
αναίρεση των ενστάσεων που διατυπώνουµε και την ολοκλήρωση του Εδαφικού Σχεδίου για την 
Εορδαία. 
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

                                                                    Αριθµ. απόφ.88/2021 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη του την  εισήγηση του Αντιδηµάρχου  , την γνωµοδοτήσεις 
της ∆/νσης περιβάλλοντος , καθαριότητας και ποιότητας ζωής, καθώς και τις τοποθετήσεις των ∆Σ οι 
οποίες είναι καταγεγραµµένες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης  
 
                                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
                                           
 
∆εν παρέχει την συγκατάθεσή του επί  της  µελέτης ς Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) για το  :  
Φωτοβολταϊκό  (ΦΒ) Σταθµό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 39,99003 MW  στη θέση 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1, στο Ορυχείο Αµυνταίου, που βρίσκεται στη ∆.Ε. Αετού-Πτολεµαΐδας-Φιλώτα, του ∆. 
Αµυνταίου-Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της 
απόφασης. 
 
ΟΙ ∆Σ Αθ Τερζοπούλου, Κων Μίχος,  χρ Ταιρίδης, Ειρ Τσάγια  ∆ηµ. Τραχανάς,  Στ Μπίγγας Στ 
Κωτσίδης  διαφώνησαν επί της εισηγήσεως λόγω του ότι τα εδάφη είναι άγονα  και είναι 
ιδιοκτησίας της ∆ΕΗ. 
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Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 88 /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 
Κάλφας Παναγιώτης 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Μίχος Κων/νος 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
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