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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 25ης/28-12-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 115/2020 

ΘΕΜΑ: Κατάθεση απόψεων για το θέμα της προοπτικής επενδύσεων ΑΠΕ 
(Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:00, 
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και δια 
περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-
2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-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. 4056/23-12-2020 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 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Τράντα Ιωάννα   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος   
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Μανώλας Αριστείδης   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος / Πρόεδρος   
2 Κουκάλης Ζήνων   
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3 Μυλωνά Κατίνα   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Τζάτσου Βάϊα   
6 Παπανδρίτσα Μαρία   
7 Μύρος Δημήτριος   

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου   
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   
3 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Η εισήγηση για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία είχε αποσταλεί 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής: 

Στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης παρατηρείται ένα έντονο ενδιαφέρον από 
επιχειρήσεις για επενδύσεις ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), κυρίως σε πάρκα 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. 

Για το θέμα αυτό μας ενημέρωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το υπ’ αριθμ’ 
177425/9-12-2020 έγγραφο του Περιφερειάρχη, το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια:  

 
Θέμα : Θέσεις επί του μεγάλου ενδιαφέροντος ανάπτυξης επενδύσεων Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ΠΔΜ  
 
Αξιότιμοι κ. Δήμαρχοι, Αξιότιμοι κ. Πρόεδροι,  
Το τελευταίο διάστημα και ειδικά μέσα στο πλαίσιο της Απολιγνιτοποίησης 

παρατηρείται μία έξαρση στο ενδιαφέρον για επενδύσεις ΑΠΕ, κυρίως σε πάρκα 
Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει ένα μεγάλο 
δίκτυο για να τις υποστηρίξει.  

Το συγκεκριμένο θέμα απασχόλησε ιδιαίτερα την Περιφέρεια και το Περιφερειακό 
Συμβούλιο. Ήδη προέβη σε σχετικό ψήφισμα, δηλώνοντας την αντίθεσή της όταν αυτό 
συμβαίνει χωρίς σχέδιο, άναρχα, προσβάλλοντας άλλες παραγωγικές δραστηριότητες ή το 
περιβάλλον. Πολύ περισσότερο όταν αυτές γίνονται ερήμην των τοπικών οργάνων της 
τοπικής κοινωνίας και δια αποκλεισμού αυτής.  

Προφανώς και θέλουμε να διατηρήσουμε το γεωστρατηγικό μας πλεονέκτημα ως η 
ενεργειακή καρδιά της χώρας. Αρκεί όμως αυτό να μη αποτελέσει εμπόδιο στη συνολική 
παραγωγική μας αναδιάρθρωση και την οικονομική ανασυγκρότηση, που θα 
επιχειρήσουμε. Αποφεύγοντας την μονοδιάστατη κατάσταση που επιφέρει τα σημερινά 
δεινά και διαφοροποιώντας το νέο παραγωγικό μας μοντέλο σε τομείς με συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, οι μορφές 
τουρισμού που βασίζονται στο φυσικό περιβάλλον κ.α.  

Θεωρούμε επομένως ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να αποτελέσει προϊόν 
σχεδιασμού που θα προκύπτει τόσο από το Εθνικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ όσο και από το 
Περιφερειακό Χωροταξικό της Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο θα συμμετέχει ενεργά και 
αποφασιστικά συνολικά για όλες τις επενδύσεις ΑΠΕ η τοπική κοινωνία και οι φορείς της.  

Στο παραπάνω πλαίσιο και δεδομένης της αγωνίας μας για τις γρήγορες εξελίξεις 
πάνω στο ζήτημα αυτό, είναι πολύ σημαντικό να μας γνωρίσετε και τις δικές σας θέσεις. 
Εάν συμφωνείτε ή διατηρείτε επιφυλάξεις για τυχόν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, από 
υποδομές μεγάλης κλίμακας ΑΠΕ που θα λειτουργούν ανταγωνιστικά, σε υφιστάμενες 
παραγωγικές δραστηριότητες άλλων κατευθύνσεων στα όρια των κοινοτήτων σας.  
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Η πολιτική στο ενεργειακό γίγνεσθαι της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να είναι προϊόν 
σύνθεσης, λαμβάνοντας υπόψιν υφιστάμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν 
πρέπει να θίγονται και η άποψή σας είναι καθοριστική.  

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.  
Με εκτίμηση,  
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  
Γεώργιος Κασαπίδης 
 
Το θέμα μας απασχολεί ιδιαίτερα και έχοντας ως στόχο τη διατήρηση του αγροτικού 

μας χαρακτήρα καλούμαστε σαν κοινωνία και ως αυτοδιοίκηση να πάρουμε θέση και να 
συμμετέχουμε ενεργά και αποφασιστικά στον εθνικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ. 

Εμείς, ένας αγροτικός δήμος που υπολογίζει στην συμπληρωματική ανάπτυξη από 
τουρισμό με αξιοποίηση βουνού και λίμνης οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί.  

Οφείλουμε επίσης να είμαστε και υποψιασμένοι για κάποιους επιχειρηματικούς 
ομίλους που προφανώς στοχεύουν στο κέρδος και μόνο σε αυτό χωρίς σεβασμό σε μια 
σειρά παράγοντες που είναι απαραίτητοι για μας και για τις γενιές του μέλλοντος.   

  Ας σκεφτούμε ο καθένας καλύτερα το μέλλον μέσα από βήματα ανάπτυξης που 
προφανώς πρέπει να συνδυάζουν και τις ΑΠΕ αλλά με αυστηρό μέτρο. 

Στο Δήμο Βελβεντού η σχέση με τις ΑΠΕ έχει την αφετηρία της στη δεκαετία 1990-
2000, όταν μας απασχόλησε η αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του ρέματος της 
Λάφιστας. Στήθηκε με πολλές δυσκολίες και λειτουργεί πλέον και αποδίδει κέρδη ο 
αυτοδιαχειριζόμενος ΥΗΣ του ΤΟΕΒ Βελβεντού με συγχρηματοδότηση από τον Δήμο και 
την Περιφέρεια κι αφού προηγουμένως προσπεράστηκαν οι δυσβάσταχτες οικονομικά 
προτάσεις ιδιωτών, που είχαν αποσπάσει την αρχική συγκατάθεση του Δήμου. Μετά από 
πολύχρονη προσπάθεια το υδροηλεκτρικό του ΤΟΕΒ λειτουργεί κι αποδίδει όφελος 
στηρίζοντας αποκλειστικά το αγροτικό εισόδημα της περιοχής. Ο ΥΗΣ του ΤΟΕΒ είναι ένα 
παράδειγμα καλής πρακτικής που βοηθάει σήμερα αλλά και στο μέλλον τον αγροτικό 
κόσμο. Και καλώς έγινε.  

Σήμερα επίσης ο Δήμος αναζητά εφικτές λύσεις για την αξιοποίηση της ηλιακής 
ενέργειας προς όφελος των δημοτών μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες 
των δημοτικών κτιρίων. Είναι προφανές πως κάθε δημοτικό ή δημόσιο κτίριο χρειάζεται  
φωτοβολταϊκά συστήματα στη στέγη του για να μειώνει το αποτύπωμα του διοξειδίου του 
άνθρακα στο περιβάλλον. Και καλώς να γίνει έτσι. Κι αυτό επίσης είναι μια καλή πρακτική.  

Όμως ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο ή ένα αιολικό πάρκο είτε στον περιορισμένο 
κάμπο μας είτε στο στο βουνό των Πιερίων ή καταμεσής της λίμνης προφανώς δεν θα 
είναι μια καλή πρακτική για τον δημότη, για τον άνθρωπο, για το περιβάλλον, για τη 
φύση, για τον επισκέπτη κλπ. 

 Με τα δεδομένα αυτά εισηγούμαι στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την 
αποδοχή των προτάσεων και επιφυλάξεων που εκφράζονται και στην εισήγηση της 
Περιφέρειας, δηλώνοντας παράλληλα ότι ως Δήμος ενδιαφερόμαστε για κάθε επένδυση, η 
οποία θα συμβάλλει στην οικονομική στήριξη των Δημοτών, αρκεί να γίνεται με 
συγκεκριμένο σχέδιο και όρους και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τόπου.   

 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τέτος Νικόλαος, κ. Παπαδημητρίου Ζήνων, κα 

Θεοχαροπούλου Ελευθερία και ο κ. Μανώλας Αριστείδης δήλωσαν παρόντες και απείχαν 
από την ψηφοφορία όλων των θεμάτων.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού 
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έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, μέσω της αποστολής 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Αποδέχεται τις προτάσεις και τις επιφυλάξεις που εκφράζονται και στην εισήγηση της 

Περιφέρειας, δηλώνοντας παράλληλα, ότι ο Δήμο Βελβεντού ενδιαφέρεται για κάθε 
επένδυση, η οποία θα συμβάλλει στην οικονομική στήριξη των Δημοτών, αρκεί να γίνεται 
με συγκεκριμένο σχέδιο και όρους και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του 
τόπου.   

 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2020. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 
 
(σφραγίδα – υπογραφή)       (υπογραφές) 

  
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 29 Δεκεμβρίου 2020 

 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 

Βάϊα Μαλλού 
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