
   ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                               Αριθµ. Απόφ. 91  / 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 20ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  28-7-2021  ηµέρα   Τετάρτη     και  ώρα  6:00 µ..µ.  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  συνήλθε µετά  την  υπ. αριθµ.  15857/23-7-2021  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 του αιτήµατος της  RAE για την αύξηση φέρουσας 
ικανότητας εγκατάστασης αιολικών σταθµών εντός της ∆Ε Βλάστης. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
             
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1.  Χαρακτσής Ιωάννης 
2.  Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3.  Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
4.  Λόφτσαλης Αναστάσιος  
5.  Κεσκερίδης Χρήστος 
6.  Αντωνιάδου Μαρία 
7.  Τσεχελίδης ∆ηµητριος 
8.  Κάλφας Παναγιώτης 
9. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
10. Αντωνιάδης Κυριάκος 
11. Φουρκιώτης Νικόλαος 
12. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
13. Τραχανάς ∆ηµήτριος 
14. Μπίγγας Στέφανος 
15. Μαυρίδου Μάρθα 
16. Σολαχίδου Βασιλική 
17. Τουρτούρης Αθανάσιος 
18. Καραβασίλης Ιωάννης 
19. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
20. Χόλµπα Αντωνία 
 
 

 
1. Καιδου Αννα 
2. Πράπα Αναστασία 
3. Τερζοπούλου Αθηνά 
4. Μιχος Κων/νος 
5. Σισσιος Μιχάλης 
6. ∆ίκας Ιωάννης 
7. Τσάγια Ειρήνη  
8. Κωτσίδης Στέφανος 
9. Κοκκινίδης Ευστάθιος 
10. Μωυσιάδης Στυλιανός 
11. Σπόντης ∆ηµήτριος 
12. Παπαχρήστου 

Αναστάσιος 
13. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν Απών   
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Ο Πρόεδρος της  Κοινότητας   Πτολεµαΐδας κ. Νικολαιδης Ισαάκ  ,  παρευρέθηκε στην 
τηλεδιάσκεψη  
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. Νικόλαο Φουρκιώτη ο οποίος 

εισηγούµενος το παραπάνω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής : 

Κυρίες και κύριοι,  

Μας διαβιβάστηκε έγγραφο της Ρυθµιστικής Αρχής ενέργειας µε θέµα την Αύξηση Φέρουσας Ικανότητας 

εγκατάστασης αιολικών σταθµών στη ∆ηµοτική Ενότητα Βλάστης. Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο 

έγγραφο η ∆ηµοτική Ενότητα Βλάστης αποτελεί Περιοχή Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ) σύµφωνα µε τα 

όσα ορίζονται στις διατάξεις και τα Παραρτήµατα της ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ Β΄ 2464/03.12.2008) 

«Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» όπως ισχύει. 

Στο παρελθόν έχει ζητηθεί µε την από 08-03-2021 Πρόσκληση Περιφερειακού Συµβουλίου   που αφορά 

την   µελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων(ΜΠΕ) Αιολικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

28,0MW στην θέση «Μαγούλα» των κοινοτήτων Βλάστης και Άρδασσας, η έκφραση άποψης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας έλαβε την απόφαση 33/2021 και 

εξέφρασε την αρνητική του γνώµη για την εγκατάσταση αιολικού σταθµού.  

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της αρνητικής γνωµοδότησης ο ∆ήµος Εορδαίας δεν είναι αντίθετος µε την 

υποδοχή επενδύσεων µε προοπτική, επενδύσεων που δηµιουργούν θέσεις εργασίας. Με βάση τη 

γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, µε αριιθ. Πρωτ. 

6187/23-03-2021, διαπιστώθηκε ότι εµπεριέχονταν ελλείψεις και λάθος υπολογισµοί, ενώ 

περιλαµβάνονταν και λογικά άλµατα.  

Πρόκειται για έργα που επηρεάζουν τις περιοχές των οικοσυστηµάτων, έργα που διαλύουν τον 

χαρακτήρα αξιοποιήσιµων και επιλέξιµων βοσκοτόπων, έργων που εµποδίζουν την ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τοµέα ή του τουριστικού προφίλ της περιοχής µας. 

Ως περιοχή, διαβλέποντας τον επερχόµενο κίνδυνο µέσω της βίαιης απολιγνιτοποίησης, πρέπει να 

δώσουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή ευκαιριών ανάπτυξης του αγροτοκτηνοτροφικού τοµέα και την 

ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή πολιτιστικών αναφορών παγκόσµιας κληρονοµιάς. Η 

περιοχή της Βλάστης έχει µακρά ιστορία φυσικού κάλλους και ιστορικής διαδροµής. Σύµφωνα και µε την 

εισήγηση της Υπηρεσίας : «Α)Η τοπική κοινότητα Βλάστης παρουσιάζει ιδιαίτερο φυσικό τοπίο γι’ αυτό 

και έχει επιλεγεί από τον ∆ήµο Εορδαίας ως περιοχή αξιοποίησης του αγροτοτουρισµού στις προτάσεις 

για σχεδιασµό του ΕΠ Π∆Μ 2021-2027  εποµένως οποιαδήποτε αλλοίωση του φυσικού τοπίου θα 

ακύρωνε τις προθέσεις του ∆ήµου. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι στην υπόψη περιοχή έχει 

κατασκευαστεί υπαίθριο υπόστεγο (κιόσκι) προφανώς για το αξιόλογο του τοπίου.» 

 Ταυτόχρονα, µέσα στο κείµενο της µελέτης που αφορούσε το έργο του Μαρτίου 2021 αναφέρεται 

αυτολεξεί πως   «η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. στην Ελλάδα έχει αντιµετωπισθεί σχεδόν 

αποκλειστικά στο πλαίσιο των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σχετικών έργων. Η 

διαδικασία αυτή, αν και επιτρέπει την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον στο επίπεδο κάθε 
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συγκεκριµένης εγκατάστασης, εν τούτοις δεν µπορεί, λόγω του εξατοµικευµένου χαρακτήρα της, να 

απαντήσει στην ανάγκη καθιέρωσης γενικών κριτηρίων χωροθέτησης έργων Α.Π.Ε. και συµπεραίνει ότι 

απαιτείται να θεσπιστεί ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που να καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις και 

τους γενικούς κανόνες για τη χωροθέτηση έργων Α.Π.Ε. στο σύνολο του εθνικού χώρου» 

  «Επισηµαίνει επίσης ότι η αξιολόγηση, αναθεώρηση, εξειδίκευση του θεσµοθετηµένου Περιφερειακού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας ∆υτ. 

Μακεδονίας δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.» 

Έχουµε ήδη καταθέσει ως ∆ήµος στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και προς την Επιτροπή Σ∆ΑΜ τις 

προτάσεις µας σχετικά µε το χωροταξικό σχεδιασµό της περιοχής µας µε αναπτυξιακό πρόσηµο στη 

δύσκολη εποχή απολιγνιτοποίησης που προσεγγίζουµε. 

Οι Τοπικές Κοινότητες Βλάστης και Άρδασσας  γνωµοδότησαν αρνητικά για την αρχική ΜΠΕ. 

Θεωρείται αυτονόητο ότι καθώς δεν έχουν προκύψει στο µεσοδιάστηµα τα σχέδια που θεωρήσαµε 

αναγκαία για την παροχή θετικής γνώµης σε αντίστοιχα έργα και επενδύσεις, ότι παραµένει ο 

προβληµατισµός µας και οι επιφυλάξεις που διατυπώσαµε.  

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. 

Συνεπώς, εισηγούµαι την διατύπωση αρνητικής γνώµης για της Αύξηση Φέρουσας Ικανότητας 

εγκατάστασης αιολικών σταθµών εντός της ∆.Ε. Βλάστης έως την άρση των ενστάσεων και την 

ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδιασµού.  

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

                                             Αριθµ.  Απόφ. 91/2021 

Το ∆.Σ αφού έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ.  35530/18-6-2021  έγγραφο της RAE, την εισήγηση του 

Αντιδηµάρχου καθώς και την Αρνητική απόφαση της Κοινότητας Βλάστης 

 

                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Γνωµοδοτεί  αρνητικά  για της Αύξηση Φέρουσας Ικανότητας εγκατάστασης αιολικών σταθµών εντός της 

∆.Ε. Βλάστης έως την άρση των ενστάσεων και την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδιασµού.  

 

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ.91 /2021 

……………………………………………………………………………………………… 
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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 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κάλφας Παναγιώτης 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
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