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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 

         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 10/12-4-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 46/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 10ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 15ο     Γνωμοδόηηζη ζηο πλαίζιο ηης διαδικαζίας περιβαλλονηικής 

αδειοδόηηζης ηοσ έργοσ ¨ Δγκαηάζηαζη θωηοβοληαϊκών ζηαθμών 

παραγωγής ηλεκηρικής ενέργειας ζσνολικής εγκαηεζηημένης  ιζτύος 227,5 

MW  ¨ ηης εηαιρείας PEAR AGROPHOTOVOLTAIC ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΚΔ , 

θέζεις : «ΑΝΘΟΣΟΠΟ» , «ΥΑΪΓΔΜΔΝΗ», , «ΑΝΩ ΥΑΪΓΔΜΔΝΗ»,  

«ΦΟΒΙΜΔΝΟ», «ΜΑΝΓΡΔ» , «ΔΡΔΙΠΙΑ» ηης Γ.Δ ΑΥΛΑΓΟΥΩΡΙΟΤ. 

 

 

                 

                    

     Πην Πηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 12ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Ρξίηε    θαη ώξα 17:00 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε κεηθηή ζύλζεζε δειαδή θαη κε ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα 

δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 2684/08.04.2022  

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο 

ηνπ Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη ηξηώλ      (23) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ηεζζάξσλ    (4) 

κειώλ,  όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Θνζκίδεο Ξαλαγηώηεο 
2 Αξγπξνπνύινπ Πηαπξνύια 2 Κνπκηδίδεο Σαξάιακπνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

4 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 4 Οαβαλίδεο Σξήζηνο 

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο   

7 Ειαηίληζεο Αληώληνο   
8 Ηληδέο Ληθόιανο   
9 Ησαλλίδνπ Καξία   

10 Θνξσλίδεο Ξαύινο   

11 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινύγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

15 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   
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16 Ξαλαγησηίδεο Ησζήθ   

17 Οόδε Πνπιηάλα   

18 Παββίδεο Ξαλαγηώηεο   

19 Ππαλίδεο Δπζύκηνο   

20 Ρνξνπλίδεο Ησάλλεο   

21 Ρζίληζηνο Γεώξγηνο   

22 Φραγκαλής Δημήηριος   

23 Φηαγθνπξίδνπ ιγα   

 

Ξξόεδξνη Ππκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (Πηδεξνθάζηξνπ) 2) 
Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζαο) 3) Κειαδίλεο Θσκάο (Σαξνπνύ) 4) 

Κπειειήο Ληθόιανο (Ονδόπνιεο 5) Λαδεξίδεο Ξαύινο (Βπξώλεηαο) 6) Ληθεθόξνπ 
Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο 7) Ξεηξαθόπνπινο Ληθόιανο (Άλσ Ξνξντα)   

 

     

 Πηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 
θιήζεθε λόκηκα. 

 
Ν θ. Θνζκίδεο Ξαλαγηώηεο εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 
ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 

Ξξνεδξείν.  
Ν θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο απνρώξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ν θ. Ινύγγνο Εήζεο απνζπλδέζεθε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ν θ. Ρζίληζηνο Γεώξγηνο  απνρώξεζε  κεηά ηε  ζπδήηεζεο ηνπ 11νπ ζέκαηνο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
 

Ρν 15ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Ηαθσβίδεο Ηάθσβνο, 

Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θαη αλαθέξζεθε ζην κε αξηζκ. Ξξση: 

151751(116)/28-2-2022 έγγξαθν ηνπ Ξεξηθεξεηαθνύ Ππκβνπιίνπ Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο κε ην νπνίν δεηείηαη από ηνλ Γήκν ε γλσκνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

ΚΞΔ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ έξγνπ ¨ Εγκαηάζηαζη 

θωηοβοληαϊκών ζηαθμών παραγωγής ηλεκηρικής ενέργειας ζσνολικής εγκαηεζηημένης  

ιζτύος 227,5 MW  ζηις θέζεις ¨Ανθόηοπος¨, Χαϊδεμένη¨, Άνω Χαϊδεμένη¨, ¨Φοβιζμένος¨, 

¨Μάνδρες¨ και ¨Ερείπια¨.  

Αθνινύζσο ν θ. Ηαθσβίδεο είπε όηη νη παξαπάλσ ζέζεηο βξίζθνληαη ζηελ 

Θνηλόηεηα Αριαδνρσξίνπ θαη ζηελ Θνηλόηεηα Θαπλνθύηνπ θαη γηα ην ιόγν 

απηό δεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο γλσκνδόηεζε από ην Ππκβνύιην ησλ 

παξαπάλσ  Θνηλνηήησλ. Ρν Ππκβνύιην ηεο Θνηλόηεηαο Αριαδνρσξίνπ κε ηε κε 

αξηζκ. 4/2022 απόθαζε ηνπ γλσκνδνηεί αξλεηηθά ζηελ εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ , αηηηνινγώληαο πιήξσο ηεο απόθαζή ηνπ. Ρελ ίδηα 

άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο έρεη θαη ην Ππκβνύιην ηεο Θνηλόηεηαο Θαπλνθύηνπ ε 

νπνία εθθξάδεηαη ζηε κε αξηζκ. 2/2022 απόθαζή ηνπ. Ήδε ην ζέκα 

ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά ζε πξνγελέζηεξν Γεκνηηθό Ππκβνύιην όπνπ ππήξρε 

ζέκα γηα ζπδήηεζε παξόκνην αίηεκα εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθώλ θαη γηα 

ηνπο ίδηνπο ιόγνπο ζπλάληεζε ηελ αληίδξαζε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ.  

Ν θ. Ξαλαγησηίδεο Ησζήθ δήηεζε λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά ε εηζήγεζή 

ηνπ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ησλ πεξηβαιινληηθώλ αδεηνδνηήζεσλ ηεο παξνύζαο 

ζπλεδξίαζεο , σο αθνινύζσο : 
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   Γηα άιιε κία θνξά πνπ κάιινλ δελ ζα είλαη ε ηειεπηαία βξηζθόκαζηε κπξνζηά 

ζε κία πξνζπάζεηα από ηδησηηθέο εηαηξίεο κεηαηξνπήο ηεο πεξηνρήο καο ζε θξαλίνπ 
ηόπν ζην όλνκα ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. 

Ήδε ζηελ πεξηνρή καο ιεηηνπξγνύλ δεθάδεο αλεκνγελλήηξηεο πνπ έρνπλ 
αιινηώζεη ήδε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο καο θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

δεθάδεο πξνβιήκαηα ζηνπο θηελνηξόθνπο καο. 
Δπηιέμακε λα δήζνπκε εδώ θαη γηα ηελ ζσζηή απηή απόθαζή καο θαζνξηζηηθόο 
παξάγνληαο ήηαλ ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ε πνηόηεηα δσήο πνπ απηό πξνζθέξεη 

ζε αληίζεζε κε ηα αζηηθά θέληξα. 
Ζ 10εηήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε παλδεκία αιιά θαη πξόζθαηα ν πόιεκνο δελ 

είραλ γηα εκάο ηηο ίδηεο επηπηώζεηο νύηε ηηο νηθνλνκηθέο αιια νπηε θαη ηηο ςπρηθέο 
επηπηώζεηο θαζόζνλ όπσο ζπκάζηε βξήθακε δηέμνδν ζηελ θύζε. 
Πε όηη αθνξά ηώξα ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο ζέισ λα θάλσ γλσζηά ηα παξαθάησ. 

       Α. Γηα ηηο ηξεηο ΚΞΔ πνπ αθνξνύλ ηα αηνιηθά πάξθα 
     Ρα έγγξαθα γηα γλσκνδόηεζε επη ησλ 3  ΚΞΔ πνπ αθνξνύλ ηελ αηνιηθή 

ελέξγεηα εθδόζεθαλ ζηηο 09 Φεβξνπαξίνπ 2022 κε ηελ έλδεημε ΔΞΔΗΓΝΛ-
ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ θαη έγηλαλ εηζεξρόκελα ζηνλ Γήκν ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ. Πήκεξα 12 
-04-2022 δειαδή 2 κήλεο κεηά έξρνληαη ηα ζέκαηα ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη 

ελώ νη πξνζεζκίεο ζύκθσλα κε ην έγγξαθν ήηαλ απνθιεηζηηθά από 10/02/2022 
κερξη 12/03/2022 θαη ήδε έρνπλ πξν κελόο παξέιζεη . 

         Καο ζηείιαηε ΚΝΛΝ ΡΑ ΓΗΑΒΗΒΑΠΡΗΘΆ ΔΓΓΟΑΦΑ θαη όρη ηηο ΚΞΔ γηα ηηο 
νπνίεο πξέπεη λα γλσκνδνηήζνπκε. Ξαξάιεηςε?? Ιάζνο??? Αληθαλόηεηα?? 
Πθνπηκόηεηα?? Ρη αθξηβώο ζπκβαίλεη?? Ρη λόεκα έρεη ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε θύξηνη 

ηεο δεκνηηθήο αξρήο γηα έλα ηόζν ζνβαξό ζέκα πνπ αιινηώλεη ηελ θπζηνγλσκία 
ηνπ δήκνπ καο θαη ζα ζπλερίζεη γηα ηα επόκελα 20-30 ρξόληα?  Ξόζεο 

αλεκνγελλήηξηεο ηειηθά λνκίδεηαη όηη ρσξάεη ν ηόπνο?? πνπ θαη λα ζηξέςεη ην 
βιέκκα ηνπ θάπνηνο δηαπηζηώλεη πέξαλ ηεο αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο όηη έρνπκε 
κεηαηξέςεη ηα βνπλά καο ζε ρώξνπο κπεηόλ θαη ζηδήξνπ.  

Νη εηαηξίεο εθκεηαιιεύνληαη κε ππέξνγθα θέξδε ηελ πεξηνπζία καο 
θαηαζηξέθνληαο ηνλ ηόπν γηα ηνλ νπνίν εκείο έρνπκε άιιν όξακα θαη άιια ζρέδηα 

αλάπηπμεο. ΞΑΛ ΚΔΡΟΝΛ ΑΟΗΠΡΝΛ. 
Β. Γηα ηελ ΚΞΔ πνπ αθνξά ην θσηνβνιηαηθό πάξθν 
              1)  Απνπζηάδεη ε ΚΞΔ ΘΑΗ Καο ΠΡΔΊΙΑΡΔ κόλν ηα δηαβηβαζηηθά έγγξαθα 

θαη εδώ ε ίδηα ηαθηηθή. Δθδόζεθαλ ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θαη καο ηα θέξλεηαη 
ζήκεξα 12 Απξηιίνπ κε έλαλ κήλα θαζπζηέξεζε ελώ ε πξνζεζκία ήδε ιήγεη ζε 24 

ώξεο !!! (14-04-2022). 
             2) Κηιάκε γηα έλα ηεξαηώδεο έξγν 227,5 ΚW πνπ ζα αιιάμεη γηα πάληα 

ηνλ  ηόπν καο θαη ζα πξέπεη λα ηνλ μεράζνπκε όπσο ηνλ γλσξίδακε.  
          3) Απηή ε ηαθηηθή ζαο ηεο κε ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηώλ δελ βνεζά ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ ηόπνπ θαη ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ δεκνηώλ θαη ηελ ζεσξνύκε 

πιένλ ύπνπηε ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα πεξπζηλά γεγνλόηα ζε αλάινγε 
πεξίπησζε.  

          4) Πύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία (Λόκνο 3468/2006 - ΦΔΘ 129/Α/27-6-2006 
άξζξν 25) Άξζξν 25 
<<Α. 1. Θάζε παξαγσγόο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Α.Ξ.Δ., ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη 

άδεηα παξαγσγήο κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ, επηβαξύλεηαη, από 
ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ ηνπ, κε εηδηθό ηέινο. Ρν ηέινο 

απηό αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 3% επί ηεο, πξν Φ.Ξ.Α., ηηκήο πώιεζεο ηεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Ππζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηύνπ ή ησλ Κε 
Γηαζπλδεδεκέλσλ Λεζηώλ. Από ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο απαιιάζζνληαη 

νη παξαγσγνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. 
     Πηηο 29 03 2018 έρεη εηζεγεζεί ε Οπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο ζηνλ ππνπξγό 

Ξεξηβάιινληνο .ε επέθηαζε θαη ζηα θσηνβνιηατθά, ηεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο κε 
ηελ νπνία έρεη ζεζπηζηεί παξαθξάηεζε 3% επί ηνπ ηδίξνπ ησλ ππόινηπσλ ζηαζκώλ 
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ΑΞΔ πξνθεηκέλνπ ηα ρξήκαηα απηά λα θαηεπζύλνληαη ζηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο ζηηο 

νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη κνλάδεο ΑΞΔ ρσξίο απνηέιεζκα. Απηό ζεκαίλεη όηη 
πέξαλ ηεο θαηαζηξνθήο  ηίπνηε ζεηηθό δελ πξνθύπηεη γηα ηελ θνηλόηεηα. Απηό 

πξέπεη λα ην γλσξίδνπκε θαη λα ελεκεξώζνπκε ηνπο δεκόηεο. Ξόηε όκσο?? 
Θαηόπηλ ενξηήο ??? 

   ΞΟΏΡΝ ΚΑΠ ΘΑΘΖΘΝΛ ΔΗΛΑΗ Ζ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΝ ΠΚΦΔΟΝΛΡΝΠ ΡΥΛ 
ΞΝΙΗΡΥΛ ΘΑΗ ΡΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΞΝ ΞΑΟΑΙΙΑΒΑΚΔ ΘΑΗ Ζ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΘΑΗ 
ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΡΝΞΝ ΑΜΗΝΞΝΗΥΛΡΑΠ ΝΡΗ ΓΗΑΘΔΡΔΗ ΠΔ ΑΡΖΛ ΡΖΛ 

ΘΑΡΔΘΛΠΖ ΞΝ ΓΝΜΑ ΡΥ ΘΔΥ ΔΗΛΑΗ ΞΑΟΑ ΞΝΙΙΑ. 
   ΓΗΑΦΥΛΝΚΔ ΙΝΗΞΝΛ ΚΔ ΡΖΛ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΑΡΥΛ ΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΗΘΥΛ  

ΦΑΟΑΥΛΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΘΑΗ ΘΑΡΑΤΖΦΗΕΝΚΔ ΡΗΠ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΑΡΔΠ. 
 

Θιείλνληαο ν θ. Γήκαξρνο είπε όηη πάγηα αξρή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
δεκνηηθήο αξρήο απνηειεί ε ζηήξημε ησλ απνθάζεσλ ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ .  

Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα θαη εθθξάζηεθαλ όιεο νη απόςεηο ν θ. 
Ξξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

 

 
 

Σο Γημοηικό σμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε: 

 Ρν κε αξηζκ. Ξξση: 151751(116)/28-2-2022 έγγξαθν ηνπ Ξεξηθεξεηαθνύ 

Ππκβνπιίνπ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο,  

 Ρε  κε αξηζκ. 4/2022 απόθαζε  ηνπ Ππκβνπιίνπ Θνηλόηεηαο Αριαδνρσξίνπ 

 Ρε  κε αξηζκ. 2/2022 απόθαζε  ηνπ Ππκβνπιίνπ Θνηλόηεηαο Θαπλνθύηνπ 

θαη κεηά  από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Ομόθωνα  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Γλσκνδνηεί αξλεηηθά ζηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε γηα ηελ αδεηνδόηεζε ηνπ 

έξγνπ ¨Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο  ηζρύνο 227,5 MW  ζηηο ζέζεηο 

¨Αλζόηνπνο¨, Σατδεκέλε¨, Άλσ Σατδεκέλε¨, ¨Φνβηζκέλνο¨, ¨Κάλδξεο¨ θαη 

¨Δξείπηα¨, ηεο εηαηξείαο PEAR AGROPHOTOVOLTAIC ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΗΘΔ. 

 

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 46/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΘΜΣΘΟ ΓΕΩΡΓΘΟ 
          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 22 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
 
  

ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


