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Αριθμ. Απόφ. 91/2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.
Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 22-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε δια ζώσης ( κεκλεισμένων των θυρών )
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της υπ’ αριθ. ΚΥΑ
30612/16-5-20, της ΚΥΑ 32009/23-5-20 καθώς και την 163/29-5-2020 εγκυκλίους
του Υπ Εσωτερικών, στο Δημοτικό Κατάστημα μετά την υπ. αριθμ. 14301/167-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία επιδόθηκε
στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στην οποία
πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:
…………………………………………………………………………………………
Αρνητική γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης γης σε
παραχωρούμενες εκτάσεις στο Αγρόκτημα Ασβεστόπετρας Δήμου
Εορδαίας για την ανάπτυξη Φωτοβαλταικού Σταθμού
………………………………………………………………………………………….
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
14ης

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. Μίχος Κωνσταντίνος
16. Σίσσιος Μιχάλης
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος
18. Δίκας Ιωάννης
19. Τσάγια Ειρήνη
20. Μπίγγας Στέφανος
21. Κωτσίδης Στέφανος

1.
2.
3.
4.

Τραχανάς Δημήτρης
Τουρτούρης Αθανάσιος
Παπαχρήστου Αναστ
Ανδρονικίδου Ιωάννα
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Κοκκινίδης Ευστάθιος
Μαυρίδου Μάρθα
Σολαχίδου Βασιλική
Μωυσιάδης Στυλιανός
Καραβασίλης Ιωάννης
Σπόντης Δημήτριος
Σεβαστού Ζαφειρούλα
Χόλμπα Αντωνία

………………………………………………………………………………………………
Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς ήταν παρών
………………………………………………………………………………………………
Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων ,Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής
προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση .
…………………………………………………………………………………………
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Φουρκιώτη
ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του
συμβουλίου τα υπ’ αριθ. 24617, 24429, και 24432/4-12-2019 έγγραφα του τμήματος
υπηρεσιών δόμησης της Δ/νσης Περιβάλλοντoς Καθαριότητας και Ποιότητας ζωής
με τα οποία μας διαβιβάζουνε τις αιτήσεις της εταιρείας SE CHRONOUS (2,3,4 )
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ με συνημμένα Τοπογραφικά διαγράμματα και Τεχνική
έκθεση των ιδιωτών μηχανικών Κάλφα Γεωργίου και Θεόδωρου Ευστρατίου και
μας γνωρίζουν ότι
Η Εταιρεία SE CHRONOUS (2,3,4 ) ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ αιτήθηκε στην Δ/νση
Διαχείρισης Ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφίμων την παραχώρηση χρήσης έκτασης 90.849,83 , 135.231,93 και
120.865,57 τ.μ. , τα οποία εμπίπτουν εντός του υπ’αριθ. 865 χερσολίβαδου του
Αναδασμού αγροκτήματος Ασβεστόπετρας για την ανάπτυξη Φωτοβολαταικού
Σταθμού . Οι υπόψη εκτάσεις είναι στην Κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και τη
διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Η υπηρεσία μας με τα υπ’αριθ. 19165, 19657 και 19659/3-10-2019 έγγραφα της
ενημέρωσε σχετικά ότι η περιοχή αγροκτήματος Ασβεστόπετρας δεν έχει
εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο , δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης οπότε
δεν απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταικού Σταθμού.
Προκειμένου η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας να προβεί στον καθορισμό
της Χρήσης γης για την εν λόγω έκταση . Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση
σχετικά με το αν συναινείτε ή όχι με τις υπόψη ς παραχωρήσεις κατά χρήση στην
Εταιρεία εταιρείας SE CHRONOUS (2,3,4 ) ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση το έργο αφορά στην κατασκευή ενός σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταικών στοιχείων για την
εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας Η εγκατεστημένη ισχύς του εν λόγω Φ/Β
πάρκου θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Άδεια παραγωγής ίση με 5,649,
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9,344 και 9,344 MWP και πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ
ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ του Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜστις ως άνω αναφερόμενες
εκτάσεις
Το προτεινόμενο έργο αποτελεί τμήμα συνολικής επενδυτικής πρότασης που
αποτελείται από τους 18 επιμέρους ΦΒ σταθμούς συνολικής ισχύος 204,305 MWP
οι οποίοι έχουν λάβει Άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ καθώς και ΑΕΠΟ από την
αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Η Κοινότητα Ασβεστόπετρας με την 8/2019 απόφαση της γνωμοδότησε θετικά για
τις ανωτέρω εκτάσεις .
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Πρόεδρο της Κοινότητας
Ασβεστόπετρας κ. Παγκαλίδης ο οποίος ανέφερε ότι σαν κοινότητα γνωμοδότησαν
θετικά λόγω του ότι το έργο αυτό θα δημιουργήσει 250 θέσεις εργασίας που κατά
προτεραιότητα θα είναι από την κοινότητα Αβεστόπετρας επίσης θα είναι και
ανταποδοτικό , θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος που οδηγεί στο εξωκλήσι του
Προφήτη Ηλία .
Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την αρνητική γνωμοδότηση λόγω του ότι πλήττεται ο
πρωτογενής τομέας και ειδικά οι κτηνοτρόφοι . Ο δήμος μας μετά την
απολιγνιτοποίηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στον πρωτογενή τομέα . Επίσης κατά
την επίσκεψη του κ. Μουσουρούλι τέθηκε το θέμα από όλους τους Δημάρχους να
οριοθετηθούν θέσεις σε τέτοιες επενδύσεις και να μην γίνεται άναρχα και ιδιαίτερα
να έχουν προηγηθεί όλες οι αδειοδοτήσεις και στο τέλος να ζητείται από το ΔΣ να
γνωμοδοτήσει.
Τερζοπούλου : Στην μεταλιγνιτική περίοδο που διανύουμε ο πρωτογενής ς τομέας
είναι νευραλγικής σημασίας για τον τόπο μας και πρέπει να στηρίξουμε την γεωργία
και κτηνοτροφία . Πρέπει να σταθούμε με ιδιαίτερη ευαισθησία στα αιτήματα των
κτηνοτρόφων Δεν είμαστε θετικοί σε παραχώρηση γης που βλάπτει τώρα και στο
μέλλον τα δικαιώματα της κτηνοτροφικής τάξης.
Κοκκινίδης Εμείς σαν παράταξη λέμε να γίνει ένας προγραμματισμός να ξέρουμε
πια εδάφη είναι για φωτοβολταικά πια για ανεμογεννήτριες πια είναι για γεωργούς
πια για κτηνοτρόφους και μετά να αρχίσουμε να δίνουμε γη λέμε όχι και το λέμε
κάθετα .
Χόλμπα : Δεν πρέπει να παραδώσουμε τη γη Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν
το όχημα για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την
απολιγνιτοποίηση Πρέπει να παλέψουμε να μην κλείσει η 5η μονάδα ούτε το 28
αλλιώς θα πάμε σε ενεργειακή εξάρτηση με το φυσικό αέριο που μας προωθούν
εμείς έχουμε το εγχχώριο καύσιμο , τον λιγνίτη και πάμε σε ένα εισαγόμενο είμαστε
αντίθετοι με την παραχώρηση αυτή.
Καραβασίλης : Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος ενάντια σε αυτήν την πολιτική και δεν
θα μπορούσα να συνηγορήσω σε μια απόφαση που να λέει να έρθουνε τα
φωτοβολταικά Ας είμαστε ειλικρινείς διότι αν λέμε το μεγάλο όχι στην
απλιγνιτοποίηση τότε δεν έχουμε καμία δουλειά με όλες αυτές τις αποφάσεις που
είναι τα καθρεφτάκια και να επηρεάζουν την τοπική κοινωνία μια πολιτική που θα
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οδηγήσει την Δυτική Μακεδονία και τον Δήμο Εορδαίας στην ερήμωση, πρέπει να
συνεννοηθούμε να δούμε τα συμφέροντα του Δήμου .
Δήμαρχος : Θέλω να πω ορισμένα πράγματα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία
να ακουστούν. Πρέπει να διευκρινίσω ότι το Δημοτικό συμβούλιο δεν είναι
ομοφοβικό σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και τις ΑΠΕ όμως πολύ σωστά
ειπώθηκε λόγοι ηθικής τάξης είναι αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν να πάρουμε αυτήν
την απόφαση πέραν όσων αναφέρθηκαν για τον πρωτογενή τομέα σε μια
ευαίσθητη περιοχή όπου εγώ πραγματικά διαπιστώνω ότι δημιουργείται τεράστιο
θέμα με την παρουσία της εταιρείας εκεί . ένα δεύτερο που πρέπει να ακουστεί
είναι ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός από πλευράς νομοθεσίας και της
κυβέρνησης για την χωροθέτηση όλων αυτών των φωτοβολταικών πάρκων που
ξαφνικά φυτρώνουν δεξιιά και αριστερά και χωρίς η κυβέρνηση να αποκαλύψει το
πρόγραμμα για την απολιγνιτοποίηση
Έπειτα από τις τοποθετήσεις των Δημοτικών συμβούλων , του Προέδρου και μελών
της Κοινότητας Ασβεστόπετρας καθώς και του εκπροσώπου της εταιρίας οι οποίες
είναι αναλυτικά καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ο Πρόεδρος
κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Αριθμ. απόφ. 91/2020
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
Την Αρνητική γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης Γής σε παραχωρούμενες
εκτάσεις και συγκεκριμένα 90.849,83 , 135.231,93 και 120.865,57 τ.μ. , τα οποία
εμπίπτουν εντός του υπ’αριθ. 865 χερσολίβαδου του Αναδασμού αγροκτήματος
Ασβεστόπετρας για την ανάπτυξη Φωτοβολαταικού Σταθμού.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 91/2020
………………………………………………………………………………………………
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος
Τα Μέλη
Παναγιώτης Πλακεντάς
Χαρακτσής Ιωάννης
Ορφανίδης Δημήτρης
Καϊδου Άννα
Καρακασίδης Δημήτρης
Λόφτσαλης Αναστάσιος
Κεσκερίδης Χρήστος
Αντωνιάδου Μαρία
Τσεχελίδης Δημήτρης
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Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Χαρακτσής Ιωάννης

Κάλφας Παναγιώτης
Σιδηρόπουλος Κοσμάς
Αντωνιάδης Κυριάκος
Πράπα Αναστασία
Φουρκιώτης Νικόλαος
Τερζοπούλου Αθηνά
Μίχος Κωνσταντίνος
Σίσσιος Μιχάλης
Ταϊρίδης Χρύσανθος
Δίκας Ιωάννης
Τσάγια Ειρήνη
Μπίγγας Στέφανος
Κωτσίδης Στέφανος
Κοκκινίδης Ευστάθιος
Μαυρίδου Μάρθα
Σολαχίδου Βασιλική
Μωυσιάδης Στυλιανός
Καραβασίλης Ιωάννης
Σπόντης Δημήτριος
Σεβαστού Ζαφειρούλα
Χόλμπα Αντωνία

