
                                                                                     

 
 
                                          
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Γραφείο Προέδρου  ∆.Σ.                                                       

Τηλέφωνο : 24633 50111 

 email ds@ptolemaida.gr 

                                

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί µε εφαρµογή ηλεκτρονικού 
τρόπου  µέσω  ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κατ’ εφαρµογή της διατάξεις του 
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
/20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23
∆ευτέρα 8  Νοεµβρίου 2021   και ώρα 6 µ.µ.
θέµατος   ηµερήσιας διάταξης: 

Γνωµοδότηση ή µη για την µελέτη

1) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθµός Πα

Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100MW στη θέση ‘Βράχος 

Βλάστης, ∆ηµ. Υψηλάντη Μουρικίου & Πτολεµαΐδας, των ∆ήµων Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, 

της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας».

2) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100MW στη θέση ‘Βράχος 

∆ηµ.Υψηλάντη Μουρικίου & Πτολεµαΐδας, των ∆ήµων Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε.Κοζάνης, της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας».

3) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 150MW και µέγιστης ισχύος 150MW, στη θέση ‘ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ’, 

των ∆.Ε. Βλάστης, Μουρικίου του ∆ήµου Εο

Π.Ε.Κοζάνης, στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκ

                                                                                 

  

                                                                     Πτολεµαΐδα :  
                                                                                   Αριθµ. Πρωτ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Γραφείο Προέδρου  ∆.Σ.                                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλείστε σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί µε εφαρµογή ηλεκτρονικού 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κατ’ εφαρµογή της διατάξεις του άρθρου 67

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
/20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση ∆1α. 
∆ευτέρα 8  Νοεµβρίου 2021   και ώρα 6 µ.µ. . για τη συζήτηση και λήψη απόφασης    επί του παρακάτω 

 

Γνωµοδότηση ή µη για την µελέτη : 

1) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100MW στη θέση ‘Βράχος 

Βλάστης, ∆ηµ. Υψηλάντη Μουρικίου & Πτολεµαΐδας, των ∆ήµων Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, 

της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας». 

οντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100MW στη θέση ‘Βράχος –  Μικρή Πέτρα’, ∆.Ε. Βλάστης, 

∆ηµ.Υψηλάντη Μουρικίου & Πτολεµαΐδας, των ∆ήµων Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε.Κοζάνης, της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας». 

3) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 150MW και µέγιστης ισχύος 150MW, στη θέση ‘ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ’, 

των ∆.Ε. Βλάστης, Μουρικίου του ∆ήµου Εορδαίας και ∆ηµ.Υψηλάντη του ∆ήµου Κοζάνης, της 

Π.Ε.Κοζάνης, στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας». 

: Ο Αντιδήµαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης 

 ΠΡΟΣ 

Τον  ∆ήµαρχο  

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεµαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του ∆ήµου 

 

                                                                                                                            

Πτολεµαΐδα :   4-11-2021   
Αριθµ. Πρωτ.    24835 

Καλείστε σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί µε εφαρµογή ηλεκτρονικού 
άρθρου 67  παρ. 5   του Ν. 

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  και αριθ. 40 

20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση ∆1α. 63548/7-10-2021 την 
. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης    επί του παρακάτω 

ραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100MW στη θέση ‘Βράχος – Μάνδρα’  ∆.Ε. 

Βλάστης, ∆ηµ. Υψηλάντη Μουρικίου & Πτολεµαΐδας, των ∆ήµων Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, 

οντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Μικρή Πέτρα’, ∆.Ε. Βλάστης, 

∆ηµ.Υψηλάντη Μουρικίου & Πτολεµαΐδας, των ∆ήµων Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε.Κοζάνης, της 

3) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 150MW και µέγιστης ισχύος 150MW, στη θέση ‘ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ’, 

ρδαίας και ∆ηµ.Υψηλάντη του ∆ήµου Κοζάνης, της 

Τακτικά Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Κοινότητας Πτολεµαΐδας 

Προέδρους  Κοινοτήτων του ∆ήµου  



 
Μέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης µπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της 

Γραµµατείας  για να ενηµερωθείτε σχετικά. 

Παρακαλείστε  την  ∆ευτέρα  8-11-2021  και ώρα  6 µ.µ. µ.µ  να µας αποστείλετε τις τοποθετήσεις 

- ψήφο σας επί των θεµάτων στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr. 

 

                                                                                    Ο  Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

  

                                                                                                 Ιωάννης Χαρακτσής 

 


