
 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

       Αριθ. Αποφ. 7/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Από το Πρακτικό 3/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αμυνταίου 
 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός χρήσης γης για εκτάσεις του αγροκτήματος Αμυνταίου και 
της Τ.Κ Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για εγκατάσταση ΑΠΕ. 

Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11:00 το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Έκτακτη  Συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τα οριζόμενα του άρθρου 10 της 55/11-03-
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
1956/11-021-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά 
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ                               ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                          αν και κλήθηκε νόμιμα 

3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
 

 

4. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                           

5. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                        
 

 

6. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                                                   
 

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Γκερσάνης 
Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά: 

1. Το υπ.αριθ’ 67674-14/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Δ. Μακεδονίας. 
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2. Το υπ.αριθ’ 90863-03/08/2020  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Δ. Μακεδονίας. 

Εισηγούμαι 

Την υποβολή αιτήματος καθορισμού χρήσης γης για τμήμα της έκτασης με 
αριθμό ΚΑΕΚ 470111305025 του αγροκτήματος Αμυνταίου εμβαδού 
188.738,80 τ.μ. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, και για τμήμα 
της έκτασης με αριθμό ΚΑΕΚ 470440402009 εμβαδού 135.435,95 τ.μ. της Τ.Κ 
Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης 
ενέργειας.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α’) 

2. Την παράγραφο άρθρο 3 του Ν. 1512/85 (ΦΕΚ Α'4): Τροποποίηση και 
συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και 
θεμάτων του Ταμείου Νομικών 

3. Τον Ν. 4735/20 με τον οποίο καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παράγραφος βα 

4. Το εδ. βα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α)  

5. Το υπ.αριθ’ 67674-14/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Δ. Μακεδονίας. 

6. Το υπ.αριθ’ 90863-03/08/2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Δ. Μακεδονίας. 

7. Τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα 

8. Την εισήγηση του Προέδρου 

 

Α Π Ο Φ Α ΣΙΖ Ε Ι   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, την υποβολή αιτήματος καθορισμού 
χρήσης γης για τμήμα της έκτασης με αριθμό ΚΑΕΚ 470111305025 του 
αγροκτήματος Αμυνταίου εμβαδού 188.738,80 τ.μ. για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού πάρκου, και για τμήμα της έκτασης με αριθμό ΚΑΕΚ 
470440402009 εμβαδού 135.435,95 τ.μ. της Τ.Κ Λεβαίας του Δήμου 
Αμυνταίου για εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης ενέργειας, όπως 
φαίνονται στα συνημμένα τοπογραφικά που συνέταξε η τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου μας. 
Καταψήφισαν τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής: 
Ο κ. Θεοδώρου Απόστολος υποστήριξε ότι θα πρέπει ο Δήμος να περιμένει 
πρώτα να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός όπως έχει προτείνει η 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και για να αναπτυχθούν οι ΑΠΕ θα πρέπει 
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πρώτα να ολοκληρωθεί το ειδικό χωροταξικό και το εδαφικό σχέδιο της 
δίκαιης μετάβασης. 
Ο κ. Αντωνιάδης Θεοχάρης υποστήριξε ότι η πρόταση του προέδρου αφορά 
ΑΠΕ χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση του τρόπου χρήσης και 
ανταπόδοσης προς τον Δήμο. Επίσης συμφωνεί και με την θέση του κ. 
Θεοδώρου Απόστολου. 
Ο κ. Σαπαρδάνης Φώτιος υποστήριξε ότι δεν συμφωνεί για την αλλαγή 
χρήσης επειδή είναι μόνο για ΑΠΕ και με αυτήν την αλλαγή η συγκριμένη 
έκταση δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική και κτηνοτροφική 
χρήση. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 07/2021 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

  ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

  ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
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