
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ.  28/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 195 /2021 

Θέμα: Απόψεις για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του 
έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 45MW στη θέση ‘MANIAKI 1’ της Δ.Ε 
Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». 

Στο Αμύνταιο, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, στις 15 του μηνός 
Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 
169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 75414/04-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 
5673), δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, 
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18791/10-12-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Ιωάννου Χρήστος 
Γεώργου Τρύφων Θεοδοσιάδης Πρόδρομος 
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος  
Κιοσές Παναγιώτης  
Αντωνιάδης Θεοχάρης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Κύρκου Κυριάκος  
Τόμου Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη   
Νάτσης Ιωάννης  
Πέγιου Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη  
Κρητικού Διαμαντούλα  

ΑΔΑ: 6Κ93ΩΨΛ-ΡΘΠ



Σονιάδου Σωτηρία  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μανιακίου του Δήμου Αμυνταίου κ. Τσιβελείδης 
Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως 
εξής: 

«Σχετικά:  

Η από 9/12/2021 ανακοίνωση - πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 
δημόσιας διαβούλευσης της Μ.Π.Ε. του σχετικού έργου έως τις 10/1/2022   

Το υπ. αρ. 18747/10-12-2021 διαβιβαστικό προς Πρόεδρο Μανιακίου για απόψεις 
του Τοπικού Συμβουλίου 

Μέρος της έκτασης των φωτοβολταικών είναι εντός των ορίων της επέκτασης του 
οικισμού Μανιακίου (οικόπεδα 177 έως 186). 

Η έκταση της εγκατάστασης απέχει 20 μ από την περιοχή NATURA με κωδικό 
GR1340004 (Λίμνες Βεγορίτιδας – Πετρών).  

Η έκταση στην οποία θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταικά είναι κατηγορίας 321 – 
φυσικοί βοσκότοποι (CORINE 2018) 

Με βάση τα στοιχεία της ΜΠΕ του ενδιαφερόμενου υποστηρίζονται τα παρακάτω : 

Περιγραφή έργου 

Ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας (ΦΣΠΗΕ) «Μανιάκι1» 
θα είναι ονομαστικής ισχύος 45 MW και θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο συνολικής 
έκτασης 656 στρεμμάτων.  

Ο ΦΣΠΗΕ ισχύος 45 MW θα αποτελείται από 102.256 φωτοβολταϊκές γεννήτριες 
ονομαστικής ισχύος 440 Wp και μέγιστης τάσης 1.500 Vdc. Για τη διασύνδεσή του 
ΦΣΠΗΕ με το δίκτυο θα απαιτηθεί η κατασκευή υπόγειας καλωδίωσης Mέσης Tάσης 
33kV μήκους 2 χιλιομέτρων που θα καταλήγει σε νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 
(ΚΥΤ) 400 kV που πρόκειται να κατασκευαστεί μεταξύ των οικισμών Πύργοι και 
Φαράγγι . Άνωθεν του ΚΥΤ διέρχεται εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400 kV η οποία 
συνδέει το ΚΥΤ Αμυνταίου / ΑΗΣ Αμυνταίου με τα ΚΥΤ Θεσσαλονίκης και Λαγκαδά. 
Στο υπό κατασκευή ΚΥΤ συγκεντρώνεται και η παραγόμενη ισχύς άλλων ΦΣΠΗΕ της 
περιοχής οι οποίοι έχουν λάβει Βεβαίωση Παραγωγού και θα κατασκευαστούν 
μελλοντικά. 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέτρα και οφέλη 

Το έργο θα συμβάλλει στην αύξηση παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας , 
συμβαδίζοντας με τις κατευθύνσεις που θέτουν Εθνικά σχέδια για το κλίμα και τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνική στρατηγική για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή , Εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα 

Εκτός από αυτό, η κατασκευή του ΦΣ αναμένεται να έχει θετική επίπτωση και στον 
τομέα της απασχόλησης καθώς κατά την φάση κατασκευής θα αυξηθεί η 
απασχόληση τοπικού εργατικού δυναμικού στο εργοτάξιο του ΦΣΠΗΕ αλλά και εκτός 
του ΦΣΠΗΕ τεχνικοί εταιρείες μεταφοράς υλικών, εταιρείες προμήθειας πρώτων 
υλών, εταιρείες μελετών, εταιρείες προμήθειας εξοπλισμού κλπ. 
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Όσον αφορά στις επιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως στη φάση κατασκευής του 
ΦΣΠΗΕ, καθώς κατά την λειτουργία δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις. Οι κύριες 
επιπτώσεις κατά την κατασκευή του έργου αφορούν : 

• Στις χωματουργικές εργασίες, για τη θεμελίωση των βάσεων των φωτοβολταϊκών 
(Φ/Β), την κατασκευή εσωτερικών οδών και τα τεχνικά έργα για την απορροή των 
όμβριων υδάτων 

• Στη διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν 

• Στις οσμές και τον θόρυβο από τις εργασίες 

Συνολικά και λαμβάνοντας υπόψιν 

• τη θέση του έργου και τις αποστάσεις από ευαίσθητα στοιχεία 

• τις χρήσεις γης στην περιοχή και 

• τη φύση του έργου 

εκτιμάται ότι το έργο θα έχει μικρές αρνητικές επιπτώσεις. Αντιθέτως θα έχει θετική 
επίδραση στην οικονομία της περιοχής και θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
που θέτει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και την κλιματική αλλαγή. 

Επισυνάπτονται σε ψηφιακή μορφή η τεχνική περίληψη της ΜΠΕ, και τοπογραφικό 
της έκτασης του έργου. 

Παρακαλούμε για τις απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου επί του σχετικού θέματος 
έως τις 5/1/2022.»  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου 
Αμυνταίου. 

 Την αριθ. 3/2021 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μανιακίου  

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι  
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 
«Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 45MW στη θέση ‘MANIAKI 1’ της Δ.Ε Φιλώτα του 
Δήμου Αμυνταίου, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας». 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  195 /2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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