
   ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                               Αριθμ. Απόφ. 137/2021 
---------------------------------- 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 29ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  1-12-2021  ημέρα  Τετάρτη    και  ώρα  17:00 μ..μ.  το Δημοτικό 
Συμβούλιο  συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  27067/26-11-2021  πρόσκληση   του Προέδρου         
κ. Ιωάννη Χαρακτσή δια ζώσης  ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 
του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 Τ.Α)  Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ Ι»  , και του αρθ. 67 , 
παρ. 5 &167, παρ.1 του Ν3852/2010,  όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του 
άρθρου184, παρ.1 και παρ. 2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-
08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ., που επιδόθηκε νόμιμα  στον καθένα από τους 
συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  
του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Αρνητική γνωμοδότηση για τις ΜΠΕ των παρακάτω έργων  

 Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) 145 MW στη θέση « 
ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ »  της ΔΕ ΑΣΚΙΟΥ του Δήμου ΒΟΙΟΥ και της ΔΕ ΒΛΑΣΤΗΣ του Δήμου Εορδαίας 
της ΠΕ Κοζάνης. 

 ΑΙΟΛΙΚΟΣ Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ ) ισχύος 23,4  MWp στη θέση « 
ΚΕΔΡΑ » ΔΕ  Μουρικίου  & Βλάστης του Δήμου Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
1.  Χαρακτσής Ιωάννης 
2.  Ορφανίδης Δημήτρης 
3.  Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5.  Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6.  Κεσκερίδης Χρήστος 
7.  Αντωνιάδου Μαρία 
8.  Τσεχελίδης Δημήτρης 
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. Τραχανάς Δημήτρης 
18. Μπίγγας Στέφανος 
19. Κωτσίδης Στέφανος 
20. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
21. Μαυρίδου Μάρθα 
22. Σολαχίδου Βασιλική 
23. Καραβασίλης Ιωάννης 
24. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
25. Σπόντης Δημήτριος  
26. Χόλμπα Αντωνία 

 

1. Σίσσιος Μιχάλης 
2. Μίχος Κωνσταντίνος 
3. Δίκας Ιωάννης 
4. Τουρτούρης Αθανάσιος 
5. Μωυσιάδης Στυλιανός 
6. Παπαχρήστου Αθανάσιος 
7. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 

ΑΔΑ: Ψ5ΧΡΩΡ6-ΝΚ0



 
       O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  ο  Πρόεδρος της  Κοινότητας   Πτολεμαΐδας κ. Νικολαιδης 
Ισαάκ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Φουρκιώτη ο οποίος 
εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ’αριθ. 
27044/26-11-2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής του Δήμου μας  που αφορά 
τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα παρακάτω έργα : 

 Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) 145 MW στη θέση « 
ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ »  της ΔΕ ΑΣΚΙΟΥ του Δήμου ΒΟΙΟΥ και της ΔΕ ΒΛΑΣΤΗΣ του Δήμου Εορδαίας 
της ΠΕ Κοζάνης. 

 ΑΙΟΛΙΚΟΣ Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ ) ισχύος 23,4  MWp στη θέση « 
ΚΕΔΡΑ » ΔΕ  Μουρικίου  & Βλάστης του Δήμου Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης. 

Συνεχίζοντας ο Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νης Περιβάλλοντος, 
καθαριότητας και ποιότητας  ζωής σε όλες τις περιπτώσεις των σταθμών παραγωγής ενέργειας  που 
συζητούμε, για την λειτουργία των πάρκων  δεν απαιτείται η ύπαρξη μόνιμου προσωπικού, παρά μόνο 
του προσωπικού  περιοδικής συντήρησης ( Ηλεκτρολόγους, συντηρητές, φύλακες ). Εκτιμάται ότι κατά 
την κατασκευή του Φ/Β πάρκου οι εταιρείες θα απασχολήσουν περίπου 85 άτομα για το Φ/Β πάρκο ενώ 
για το αιολικό δεν υπάρχει πρόβλεψη. 
Οι προτεινόμενες επενδύσεις για τις οποίες θα γνωμοδοτήσουμε σήμερα , ξεκάθαρα , δεν συμβαδίζουν 
με τις προτεραιότητες  που τέθηκαν από την Δημοτική αρχή, όπως η απασχόληση, η παραγωγή 
τεχνογνωσίας και κατάρτισης προσωπικού και άλλων που έχουμε θέσει σε αντίστοιχες στον παρελθόν. 
Κατά την άποψη των υπηρεσιών του δήμου μας, προκειμένου να καθοριστούν  οι επιτρεπόμενες χρήσεις 
στην περιοχή, θα πρέπει να προηγηθεί  η σύνταξη  χωροταξικού σχεδίου. με σκοπό την ορθολογική 
κατανομή και συσχέτιση  των χρήσεων γης, ώστε να αποτραπεί η άναρχη και αποσπασματική 
εγκατάσταση  δραστηριοτήτων , που αλλοιώνουν και υποβαθμίζουν την περιοχή . Επιπλέον θα πρέπει 
να αποσαφηνιστεί ποιος αναλαμβάνει τα κόστη παροχής ζωοτροφών που μνημονεύονται στις μελέτες  
και πως θα διευκολυνθεί η λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων και μελισσοκομικών εγκαταστάσεων. 
Ήδη, το Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας  
που εγκρίθηκε  με την Απ. 26295/ΦΕΚ 1472Β/09-10-2003 ) βρίσκεται σε διαδικασία  αναθεώρησης  και 
για την περιοχή  του έργου δεν έχει εγκριθεί  κάποιο γενικό Πολεοδομικό σχέδιο ( ΓΠΣ) 
Καθώς δεν έχουν προκύψει στο μεσοδιάστημα τα σχέδια που θεωρήσαμε αναγκαία  για την παροχή 
θετικής γνώμης σε αντίστοιχα έργα  και επενδύσεις , παραμένει  ο προβληματισμός μας  και οι 
επιφυλάξεις που διατυπώσαμε ενώ η παράλειψη σαφών προτάσεων εντείνει τους προβληματισμούς  με 
τους οποίους  υποδεχόμαστε  τον τεράστιο όγκο αντίστοιχων προτάσεων μέχρι στιγμής. 
Επιπλέον το προτεινόμενο αιολικό πάρκο θα κατασκευαστεί εντός χαρακτηρισμένων δασικών εκτάσεων, 
εντός βιότοπου  της καφέ αρκούδας  μειώνοντας τον ζωτικό χώρο  που απαιτεί ο πληθυσμός τους και 
ασκώντας ενδεχομένως- μεγαλύτερη πίεση στον πληθυσμό αυτό  να κατέβει  στους πέριξ οικισμούς για 
ανεύρεση τροφής. 
Συνεπώς εισηγούμαι την διατύπωση αρνητικής  γνώμης  για την εγκατάσταση  των ανωτέρω σταθμών 
έως την άρση των ενστάσεων των υπηρεσιών του Δήμου μας  και την και την ολοκλήρωση του 
περιφερειακού σχεδιασμού. 
Η Κοινότητα Βλάστης με έγγραφό της γνωμοδοτεί αρνητικά επί των ανωτέρω μελετώ. 
 
                                                       Αριθμ. απόφ.  137/2021  
 
Το ΔΣ  αφού έλαβε υπόψη του τις ΜΠΕ, το υπ’ αριθ. 27044/26-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης 
περιβάλλοντος , καθαριότητας και ποιότητας ζωής του Δήμου μας ,  και το υπ’ αριθ. 27068/21 έγγραφο 
του προέδρου της κοινότητας Βλάστης και τις τοποθετήσεις των ΔΣ που είναι καταγεγραμμένες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης  
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                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Γνωμοδοτεί αρνητικά επί των μελετών  περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για τα παρακάτω έργα :  

 Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) 145 MW στη θέση « 

ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ »  της ΔΕ ΑΣΚΙΟΥ του Δήμου ΒΟΙΟΥ και της ΔΕ ΒΛΑΣΤΗΣ του Δήμου Εορδαίας 

της ΠΕ Κοζάνης. 

 ΑΙΟΛΙΚΟΣ Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ ) ισχύος 23,4  MWp  στη θέση 

« ΚΕΔΡΑ » ΔΕ  Μουρικίου & Βλάστης του Δήμου Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης. 

έως την άρση των ενστάσεων του Δήμου μας  που αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης   και την 
ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού. 
Η ΔΣ Τερζοπούλου  δήλωσε ως συνδυασμός είμαστε αντίθετοι στην τοποθέτηση Φ/Β στην συγκεκριμένη 
περιοχή γιατί είναι βοσκότοποι,  θεωρούμαι την εισήγηση μονομερή. 
Οι  Δ.Σ  Κοκκινίδης και Μαυρίδου απουσίαζαν την ώρα της Ψηφοφορίας. 

 
                                  Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 137 /2021 
………………………………………………………………………………………………………… 
                        Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Πτολεμαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 
 
Χαρακτσής Ιωάννης 
 
     

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά  
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλμπα Αντωνία 
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