ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15ης/19-07-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 47 /2021
ΘΕΜΑ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της εγκατάστασης
ανεμογεννητριών στα Πιέρια.

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 19 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 21:30,
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε έκτακτη,
κατεπείγουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 (παρ.5)
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19»,
σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»., ύστερα
από την αριθμ. πρωτ. 2248/16-07-2021 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
2 Αγγέλης Δημήτριος
3 Αχίλλας Γεώργιος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Ζορζοβίλης Ζήνων
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Κουκόλη Σοφία
9 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
10 Τράντα Ιωάννα
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τσιτσιόκας Νικόλαος
13 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
14 Γκαμπράνη Ειρήνη
15 Τέτος Νικόλαος
16 Παπαδημητρίου Ζήνων
17 Μανώλας Αριστείδης
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Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού
1 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
3 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μύρος Δημήτριος
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
2 Τζάτσου Βάϊα
3 Κουκάλης Ζήνων
4 Παπανδρίτσα Μαρία
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στην εισήγηση του θέματος, η οποία είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του
σώματος, αναφερόταν, ότι το «κατεπείγον» του θέματος οφείλεται σε εξελίξεις του
τελευταίου διαστήματος, για τις οποίες πρέπει να ενημερωθεί το σώμα και να
αποφασίσει για τις απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου.
Αρχίζοντας τη συνεδρίαση η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ.
Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Μετά την μεγάλη πρόκληση που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει
και ο Δήμος μας με την πιθανότητα εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη
Πολυφύτου βρισκόμαστε μπροστά σε έναν νέο κίνδυνο, αυτόν της εγκατάστασης
ανεμογεννητριών από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στα Πιέρια. Για το θέμα
ενημερωθήκαμε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
στις 25/1/2021. Τότε μάθαμε από τα δημοσιεύσιμα αρχεία της ΡΑΕ, ότι η Βεβαίωση
Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας προς την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είχε εκδοθεί στις 14
Οκτωβρίου 2020, ενώ η αίτηση είχε υποβληθεί ενάμιση χρόνο νωρίτερα στις
8/3/2019. Παρατίθεται πίνακας με στοιχεία από τα αρχεία της ΡΑΕ:
ΑΙΤΗΣΗ:

Γ-07244

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

08/03/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Ε.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΡΑΕ

ΑΔ-06239

ΑΡ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΡΑΕ

ΒΕΒ-1239

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

14/10/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

14/10/2045

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ,
ΠΕΤΡΑΣ,ΠΙΕΡΙΩΝ

ΘΕΣΗ

ΣΚΟΤΕΙΝΟ - ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΑΒΔΕΛΑ –
ΤΟΥΡΛΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ

44,85

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΑ

Οι ενέργειες, στις οποίες προβήκαμε ως Δήμος από τότε που ενημερωθήκαμε και μέχρι
σήμερα:
-

-

-

-

-

-

Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με την
ενδιαφερόμενη εταιρεία, προκειμένου να ενημερωθούμε για τις προθέσεις της
και τα χαρακτηριστικά του έργου. Η συνάντηση με στελέχη της ΤΕΡΝΑ, κυρίως
λόγω του κορωνοϊού, κατέστη δυνατή στις 9 Ιουνίου 2021. Δύο διευθυντές
της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ επισκέφθηκαν τον Δήμο και μας ενημέρωσαν, ότι η
εταιρεία τους βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας της τελικής πρότασης, η οποία
θα υποβληθεί και στις τοπικές κοινωνίες για γνωμοδότηση. Στους
εκπροσώπους της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εξηγήθηκε ότι τα σχέδια για τοποθέτηση
ανεμογεννητριών στα Πιέρια αποτελούν τροχοπέδη στην τουριστική αξιοποίηση
του ορεινού όγκου, που είναι και βασικός στόχος του Δήμου προκειμένου να
ανατραπεί το αρνητικό ισοζύγιο της απασχόλησης μετά την απολιγνιτοποίηση.
Ενημερωτική συνάντηση με τον Βιολόγο – Περιβαλλοντολόγο, κ. Δημήτρη
Μπούσμπουρα στις 26 Ιουνίου 2021, ο οποίος και μας παρουσίασε τους
κινδύνους και τις αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας επένδυσης.
Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους Προέδρους των Κοινοτήτων Άνω Μηλιάς,
Ελατοχωρίου και δυο Αντιδημάρχους του Δήμου Κατερίνης προκειμένου να
διερευνήσουμε τη δυνατότητα κοινής δράσης.
11/7 – Συνάντηση εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και πολιτών στο
Καταφύγι.
12/7 - Επίσκεψη στην Κατερίνη – Συνάντηση με τον Δήμαρχο Πιερίας, κ.
Κουκοδήμο, παρουσία των Αντιδημάρχων Βελβεντού, κ. Ζορζοβίλη και κ.
Αχίλλα και του Προέδρου Τ.Κ. Καταφυγίου, κ. Πούλιου.
Παράλληλα με αυτά ο Δήμος από την έναρξη λειτουργίας του συμμετείχε σε
όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος και του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και έλαβε μέρος σε όλες τις σχετικές με τις
ΑΠΕ συζητήσεις.
Τέλος η 7/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Μακεδονίας
δίνει ένα περιθώριο δράσης και σχεδιασμού των Α.Π.Ε. με τις διεκδικήσεις που
θέτει προς την κεντρική κυβέρνηση αφού μεταξύ των άλλων ζητά την
αναστολή όλων των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης όλων των
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υποδομών Α.Π.Ε. μέχρι α) την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, β)
την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε., γ) τη
θεσμοθέτηση του αποφασιστικού ρόλου του Περιφερειακού και Δημοτικών
Συμβουλίων σχετικά με τις εγκαταστάσεις Α.Π.Ε στην χωρική τους
αρμοδιότητα, δ) τη θεσμοθέτηση αλλαγών και ισχυρών ανταποδοτικών για να
επιτευχθεί το «πρασίνισμα» της Περιφέρειας και της οικονομίας της με τη
δημιουργία θέσεων εργασίας, εισοδήματος και αξιών περιβάλλοντος και ε) την
εξασφάλιση προτεραιότητας και ενίσχυσης τοπικών επενδυτών.
Σήμερα αντιλαμβανόμαστε το θέμα την εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα
Πιέρια, ως ένα θέμα που χωροταξικά αφορά τρεις Δήμους, Βελβεντού, Σερβίων και
Πιερίας και δυο Περιφερειών, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι οφείλουν
να συντονιστούν στη δράση τους.
Παράλληλα, με την ενημέρωση που έχουμε έως τώρα αλλά και με τα επιστημονικά
στοιχεία που θα εισφέρουν στη συζήτηση οι προσκεκλημένοι ομιλητές, γίνεται όλο και
περισσότερο αντιληπτό, ότι η εγκατάσταση των 13 ανεμογεννητριών στην
κορυφογραμμή των Πιερίων θα συνεπάγεται ένα τεράστιο περιβαλλοντολογικό
πλήγμα για την περιοχή και την ακύρωση όλων των σχεδίων για την αξιοποίηση του
ορεινού όγκου, ενώ οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες στη
φύση (π.χ. στην πανίδα, στον υδροφόρο ορίζοντα, στο μεσοκλίμα) ίσως να μην
μπορούν να προσδιοριστούν σήμερα σε όλο το εύρος τους. Κατά συνέπεια ένα πρώτο
στοίχημα στη διαχείριση του ζητήματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
Δημοτών με σειρά ενεργειών, οι οποίες θα αποφασιστούν μέσα από έναν κοινωνικό
διάλογο που έχει ήδη ξεκινήσει.
Θεωρώ, ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο οφείλουμε να πάρουμε μια καθαρή θέση
ενάντια στη δημιουργία αιολικού πάρκου στα Πιέρια, συντασσόμενοι με την αντίστοιχη
απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία τάχθηκε κατά της άναρχης
χωροθέτησης ΑΠΕ και κυρίως με αίσθημα ευθύνης για την προστασία του ζωτικού μας
χώρου.
Ήδη μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας, η οποία καλεί όλους τους Δήμους να
υποβάλλουν έως τις 20 Αυγούστου τις προτάσεις τους για διαθεσιμότητα περιοχών
εντός των ορίων τους, στις οποίες θα μπορούσαν να τοποθετηθούν ΑΠΕ,
προετοιμάζουμε και τη δική μας αρχική πρόταση. Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας από την
πλευρά της θεωρεί την προθεσμία της 20ης Αυγούστου πολύ σύντομη και ζήτησε από
τον Περιφερειάρχη αναβολή της καταληκτικής ημερομηνίας για να μπορέσει να γίνει
συστηματική αποτύπωση προτάσεων για το χωροταξικό των ΑΠΕ στους 13 Δήμους της
Δυτικής Μακεδονίας.
Κατά συνέπεια όλων των προαναφερθέντων καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο:
Να ταχθεί ενάντια στην υλοποίηση του έργου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ για την
εγκατάσταση 13 ανεμογεννητριών στα Πιέρια και να συνταχθεί με την σχετική
απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η απόφαση που θα ληφθεί να σταλεί
στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να λάβει και εκείνο το συλλογικό όργανο θέση για το
όλο θέμα.
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Μετά την εισήγηση του Δημάρχου, τον λόγο έλαβε η κ. Κυριακίδου Καλλιόπη,
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος, η οποία τόνισε την
σοβαρότητα του συγκεκριμένου θέματος και αναφέρθηκε στη σημασία της προστασίας
του περιβάλλοντος. Επίσης τόνισε, ότι η στάση της Περιφέρειας και της τοπικής
κοινωνίας ως προς την τοποθέτηση των συγκεκριμένων ανεμογεννητριών είναι
αρνητική.
Έπειτα τον λόγο έλαβε ο κ Πράσσος Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, ο
οποίος δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα με την εισήγηση του Δημάρχου κ. Στεργίου
και αναφέρθηκε στον τρόπο μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας των
ανεμογεννητριών, κατά τον οποίο, όπως είπε, καταστρέφονται τεράστιες εκτάσεις
δασών. Κατόπιν προχώρησε σε μια ανάλυση του τρόπου λειτουργίας τους και των
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Τέλος αναφέρθηκε στα απόβλητα των
ανεμογεννητριών τόσο κατά τη λειτουργία τους όσο και μετά το πέρας ζωής τους,
επισημαίνοντας τους κινδύνους που εγκυμονούν στο περιβάλλον.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Τέτος Νικόλαος, επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης και δήλωσε πως συμφωνούμε όλοι ότι έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά
μας και ότι κατά τη γνώμη του δεν υπάρχει κανένας πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας
που να συμφωνεί με την κατασκευή τέτοιων έργων, αλλά στο τέλος από κάπου πρέπει
να παίρνουμε την ενέργεια. Έπειτα απευθυνόμενος στην κ. Κυριακίδου έθεσε το
ερώτημα αν θα υπάρξει έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την τοποθέτηση
των ανεμογεννητριών ή απευθείας έγκριση από την ΡΑΕ και αν ο ρόλος της
Περιφέρειας είναι απλά γνωμοδοτικός ή αν η Περιφέρεια θα υπογράψει την τελική
σύμβαση.
Η κ. Κυριακίδου απαντώντας στην ερώτηση του κ. Τέτου δήλωσε, ότι η
Περιφέρεια έχει καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα και ότι αναλόγως του μεγέθους της
επένδυσης, η αδειοδοτούσα αρχή θα είναι το Υπουργείο ή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Τον λόγο έλαβε και πάλι ο κ. Τέτος απευθύνοντας μια ακόμη ερώτηση προς
την κ. Κυριακίδου, σχετικά με το αν οι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης εταιρίας
(ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) έχουν αναλάβει και άλλα έργα στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας.
Η κ. Κυριακίδου απάντησε στον κ. Τέτο πως η συγκεκριμένη εταιρία
δραστηριοποιείται με αρκετές επενδύσεις στην Περιφέρεια.
Στη συνέχεια ο κ. Τέτος έλαβε και πάλι τον λόγο απευθυνόμενος προς το
Δημοτικό Συμβούλιο και διερωτώμενος αν θα έπρεπε ο Δήμος και η Περιφέρεια να
υποδείξουν κάποιον άλλο χώρο στη Δυτική Μακεδονία για την τοποθέτηση των
ανεμογεννητριών.
Μετά την τοποθέτηση του κ. Τέτου, τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος κ. Στεργίου,
απαντώντας πως ο Δήμος Βελβεντού μαζί και οι λοιποί δήμοι της Περιφέρειας
προσπαθούν από κοινού με την Περιφέρεια να συντάξουν χωροταξικό των ΑΠΕ, ώστε
να υπάρχει διαθέσιμος χώρος και επίσης, ότι ο Δήμος Βελβεντού δεν θα υποδείξει
συγκεκριμένα σε κανέναν επενδυτή να κατασκευάσει αιολικά και ΑΠΕ. Έκλεισε την
τοποθέτηση του τονίζοντας, ότι ο Δήμος σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να δεχτεί
την τοποθέτηση στις κορυφογραμμές, στα ποτάμια και στις λίμνες, επενδύσεις
ανακυκλώσιμων πηγών ενέργειας που αλλοιώνουν το περιβάλλον.
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Τον
λόγο
στη
συνέχεια
έλαβε
ο
κ.
Γιαννάκης
Νικόλαος,
Βιολόγος-Περιβαλλοντολόγος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σοβαρότητα των
προβλημάτων που προκαλούνται στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον από
τη λειτουργία των ανεμογεννητριών καταλήγοντας στο συμπέρασμα, ότι η
τοποθέτηση ανεμογεννητριών στις κορυφογραμμές αποτελεί ένα πολύ μεγάλο
πρόβλημα για την βιοποικιλότητα.
Μετά την τοποθέτηση του κ. Γιαννάκη, τον λόγο έλαβε ο κ. Τέτος
απευθύνοντας δύο ερωτήματα προς τον Δήμαρχο και συγκεκριμένα α)Ποια είναι η
θέση του Δήμου Κατερίνης ως προς το ζήτημα των ανεμογεννητριών στα Πιέρια και β)
αν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση στην Τοπική Κοινότητα
Καταφυγίου καθώς το συγκεκριμένο χωροταξικό βρίσκεται εντός των χωρικών της
ορίων.
Στα συγκεκριμένα ερωτήματα ο Δήμαρχος κ. Στεργίου απάντησε ότι α)εξ’ όσων
γνωρίζει και μετά τη συνάντηση με τον Δήμαρχο Κατερίνης στις 12/7, ο Δήμος
Κατερίνης θα έχει επίσης αρνητική στάση ως προς την τοποθέτηση των
ανεμογεννητριών και β) ότι ήδη πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση αιρετών και
φορέων στην Τ.Κ. Καταφυγίου και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Καταφυγίου
προγραμματίζεται η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στο Καταφύγι στις 8 Αυγούστου
(εφόσον αυτό θα επιτρέπεται από τις έκτακτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν
εξαιτίας της πανδημίας).
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε η κ. Γκαμπράνη Ειρήνη, επικεφαλής της
ελάσσονος αντιπολίτευσης, δηλώνοντας, ότι το χωροταξικό δεν πρέπει να προχωρήσει
και ότι ο Δήμος δεν θα πρέπει να υποδείξει κανένα χώρο καθώς η πραγματοποίηση
του συγκεκριμένου έργου θα είναι εις βάρος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
Έπειτα τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος κ. Στεργίου, ο οποίος απηύθυνε ερώτημα
προς τον κ. Γιαννάκη σχετικά με το αν κατά τη γνώμη του και την εμπειρία του
πιστεύει, ότι θα ευδοκιμούσαν ένδικα μέσα στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ο κ. Γιαννάκης απάντησε, ότι η Περιφερειακή Αρχή δύναται να ζητήσει την
εκπόνηση νέας περιβαλλοντικής μελέτης ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλοντος
από το συγκεκριμένο έργο. Επίσης πρόσθεσε πως αν διαπιστωθεί πως ένα έργο είναι
επιβλαβές για το περιβάλλον τότε υπάρχει η δυνατότητα κατάργησης του ή αναστολής
λειτουργίας του (σε περίπτωση που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία).
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Τσέγκος Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος,
δηλώνοντας, ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο σημείο αυτό με την ανοχή της
Περιφέρειας και ότι αποφασίζεται η πραγματοποίηση έργων εντός της γεωγραφικής
έκτασης του Δήμου, χωρίς ο Δήμος να λαμβάνει γνώση για αυτά.
Τον λόγο έπειτα έλαβε η κ. Μαλιούση Εύα, μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου
Βελβεντού, η οποία απηύθυνε ερώτημα προς τον κ. Γιαννάκη σχετικά με την
διαδικασία της εκπόνησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την πληρωμή
του αξιολογητή από τον φορέα που έχει αναλάβει το εν λόγω έργο και διερωτήθηκε
κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα το αποτέλεσμα της μελέτη αυτής να είναι αρνητικό.
Ο κ. Γιαννάκης απάντησε πως κατά τη γνώμη του ο αξιολογητής θα έπρεπε να
προσλαμβάνεται από μια ανεξάρτητη αρχή και το κόστος της μελέτης να χρεώνεται
στον επενδυτή.
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Μετά την τοποθέτηση του κ. Γιαννάκη, τον λόγο έλαβε από την Πρόεδρο ο κ.
Τσιουκαρδάνης Νικόλαος, εκπρόσωπος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ο
οποίος αναφέρθηκε στον κίνδυνο που διατρέχει η βιοποικιλότητα από έργα αυτού του
είδους, καταλήγοντας στις εξής δύο προτάσεις: α) Η κοινωνία να έχει μια ξεκάθαρη
άποψη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη χρησιμότητα τους όσον αφορά την
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με την προϋπόθεση όμως να υπάρχει σωστή
χωροθέτηση και β) να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου επειδή
δεν θα πρέπει να θεωρείται η αισθητική ένα δευτερεύον ζήτημα για τη χωροθέτηση
τέτοιων επενδύσεων.
Σε παρέμβασή του ο κος Σιώμος Κώστας, εκπροσωπώντας τον Ορειβατικό
Σύλλογο Βελβεντού υπογράμμισε την ανάγκη αντίστασης στην κατασκευή του
αιολικού πάρκου στα Πιέρια και συστράτευσης όλης της κοινωνίας για την προστασία
του βουνού.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Μαλλού Βάϊα, η οποία απηύθυνε προς τον κ. Γιαννάκη το ερώτημα κατά πόσο δύναται
να μεταφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια παραδείγματα από πρακτικές που
χρησιμοποιήθηκαν από άλλες περιοχές με παρόμοια ζητήματα, με τις οποίες
(πρακτικές) κατάφεραν να πετύχουν την καθυστέρηση ή την ακύρωση του
αντίστοιχου έργου.
Ο κ. Γιαννάκης απάντησε, ότι υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα και πως
όλα έχουν ως βάση το ζήτημα της βιοποικιλότητας που ανέφερε σε προηγούμενη
τοποθέτηση του και αναφέρθηκε επιγραμματικά σε κάποια από αυτά.
Ο κ. Τσιτσιόκας Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος, αφού έλαβε τον λόγο,
απηύθυνε ερώτημα προς τον κ. Γιαννάκη, σχετικά με την ύπαρξη διαθέσιμων
ανάλογων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παρόμοια έργα.
Ο κ. Γιαννάκης απάντησε, ότι υπάρχει πλήθος παρόμοιων μελετών και ότι
μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωστοποιήσει κάποιες από αυτές στο Δήμο εφόσον του
ζητηθεί.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε ο κ. Πούλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος της Τ.Κ.
Καταφυγίου, ο οποίος δήλωσε πως η δική του πρόταση είναι, ότι πρέπει να δοθεί μάχη
συγκροτημένα από όλους τους φορείς της περιοχής ώστε να μην τοποθετηθούν οι
ανεμογεννήτριες.
Κλείνοντας ο Δήμαρχος κ. Στεργίου απηύθυνε κάλεσμα σε όσους πολίτες ή
εκπροσώπους φορέων το επιθυμούν να αντιδράσουν να έρθουν σε επαφή με τον
Δήμο. Ο Δήμος θα συμμετείχε στη σύσταση μιας Συντονιστικής Επιτροπής, εφόσον
αυτή προέρχεται από πολίτες και εκπροσώπους φορέων, ώστε να γίνουν
συγκροτημένα οι επόμενες κινήσεις. Τέλος δήλωσε ότι αυτό που προέχει αυτή τη
στιγμή είναι να λάβει ο Δήμος όλες εκείνες τις απαραίτητες τεκμηριώσεις που θα του
χρησιμεύσουν στις επόμενες κινήσεις του σχετικά με το θέμα των ανεμογεννητριών.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το σώμα να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου
και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε
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και ισχύει και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα,
όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τάσσεται ενάντια στην υλοποίηση του έργου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ για
την εγκατάσταση 13 ανεμογεννητριών στα Πιέρια και συντάσσεται με την σχετική
απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7/2021).
Η απόφαση θα σταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να λάβει ως συλλογικό
όργανο θέση στo θέμα.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 20 Ιουλίου 2021
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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