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Αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ εξβίσλ - Βειβεληνχ πνπ ζπδεηνχληαη 

ζήκεξα ζην Πεξηθεξεηαθφ ζαο πκβνχιην ζα ζέιακε λα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο κε 

βάζε θαη ηηο αληίζηνηρεο νκφθσλεο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εξβίσλ - 

Βειβεληνχ. 

1. Σν ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ εξβίσλ - Βειβεληνχ πξνβιέπεη ηελ 

αμηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ Πηεξίσλ έσο ηα φξην ηνπ Γήκνπ (Γήκνο 

Διαζζφλαο). ηνλ φγθν απηφ ππάξρνπλ πεξηνρέο πξνζηαηεπφκελεο απφ ηελ Δπξσπατθή 

λνκνζεζία (Πεξηνρέο NATURA θιπ). Λφγσ ηνπ αλάγιπθνπ ησλ εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο ν 

Γήκνο εξβίσλ -Βειβεληνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο έρεη ζρεδηάζεη κία ζεηξά παξεκβάζεσλ γηα ηελ ζπλνιηθή 

αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, πνπ έρνπλ σο αθνινχζσο: 

- εηξά παξεκβάζεσλ ζηε Λίκλε Πνιπθχηνπ (δελ είλαη ηνπ παξφληνο ε αλάπηπμε ηνπο). 

- εηξά παξεκβάζεσλ ζηνλ νξεηλφ φγθν Πηεξίσλ (πεξηνρή απφ ηα φξηα ηνπ Γήκνπ εξβίσλ - 

Βειβεληνχ έσο ηνλ Όιπκπν) ζπλδπαζκέλεο κε ηηο παξεκβάζεηο ζηελ ιίκλε θαη νη νπνίεο 

έρνπλ σο αθνινχζσο: 

• Αμηνπνίεζε ησλ ρηνλνπηψζεσλ ζηελ νξνζεηξά ησλ Πηεξίσλ κε δηάθνξεο παξεκβάζεηο 

(ρηνλνδξνκηθφ θέληξν, θαηαθχγηα, πεξηπαηεηηθά κνλνπάηηα θιπ.) 

• Αλάδεημε ηεο Σ.Κ. Καηαθπγίνπ. Ήδε εθηεινχληαη έξγα αλάπιαζεο ηνπ νηθηζκνχ πνπ 

αλαβαζκίδνπλ αηζζεηηθά ηνλ νηθηζκφ. 

• Αλάδεημε ηνπ νηθηζκνχ Παιαηνγξαηζάλνπ κε παξφκνηεο παξεκβάζεηο. 

• Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εθ' φζνλ ππάξμνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο, αζθαιηνζηξψζεηο ησλ νδψλ 

Παιαηνγξάηζαλν - φξηα Ννκνχ (Φηέξε) θαη Καζηαληά - φξηα Ννκνχ (Φηέξε). Πάλσ ζηελ 

δεχηεξε φδεπζε, βξίζθεηαη θαη ε πεξηνρή πνπ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί ην αηνιηθφ 

πάξθν Κξπνλεξίνπ, κέζα ζε πεξηνρή Natura. 

Ζ άπνςε ηεο εηαηξίαο ΑΗΟΛΗΚΖ φηη ηα φξηα ηεο πεξηνρήο πεξηνξίδνληαη αθξηβψο δίπια ζην 

ζεκείν φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νη αλεκνγελλήηξηεο δελ βξίζθεη ζχκθσλε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, ε νπνία ζχζζσκε αληηδξά ζ' απηφ. 

• Αλάδεημε ηνπ Παιηνχ νηθηζκνχ ηεο Καζηαληάο κε κία ζεηξά παξεκβάζεσλ εθ ησλ νπνίσλ ε 

πξψηε είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, έξγν εληαγκέλν ζην ΔΠΑ θαη ηνπ 

νπνίνπ πξνβιέπεηαη άκεζα λα  δηελεξγεζεί  ν  δηαγσληζκφο  αλάδεημεο αλαδφρνπ. 

• Αλάδεημε ηνπ νηθηζκνχ ηεο Καζηαληάο σο νηθηζκνχ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο ιφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο (1000κ. πςφκεηξν) ην αλάγιπθν ηνπ φξνπο (εμαηξεηηθή ζέα) θαη ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν νηθηζκφο (ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ρσξίο ηδηαίηεξεο 

νηθνδνκηθέο παξεκβάζεηο). Ο Γήκνο απηή ηελ ζηηγκή εθπνλεί αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ηελ 

θαζηέξσζε ηππηθψλ ζρεδίσλ αλνηθνδφκεζεο ηνπ νηθηζκνχ, εληαγκέλε αθξηβψο ζηε 



θηινζνθία αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ. χληνκα ζα ππνβάιιεη, ην ζρέδην απηφ, ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην γηα έγθξηζε. 

- Αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, πνπ γηα ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Γήκνπ εξβίσλ - 

Βειβεληνχ είλαη ε θαιιηέξγεηα παηάηαο (Καζηαληά) θαη ε ζπκβαηηθή θαη βηνινγηθή 

θηελνηξνθία. ηα πιαίζηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ν νξεηλφο φγθνο ηεο Καζηαληάο θαη ην 

νξνπέδην Γνβξά ηεο Σ.Κ. Μεηαμά, ην νπνίν απνηειεί ηνλ θαιχηεξν βνζθφηνπν ηνπ Γήκνπ 

καο θαη θαηά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΔΘΗΑΓΔ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο έλαλ απφ 

ηνπο θαιχηεξνπο Διιάδαο. Αλάπηπμε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή. Δίλαη 

γλσζηφ ζε φινπο νη αγψλεο αησξνπηεξηζκνχ πνπ γίλνληαη θάζε ρξφλν ζηελ Καζηαληά ζηα 

πιαίζηα ηνπ Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο Αησξνπηεξηζκνχ. Ήδε γηα ηνλ επφκελν ρξφλν 

πξνγξακκαηίδνληαη αγψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ Παλεπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο 

Αησξνπηεξηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα ν Γήκνο εξβίσλ - Βειβεληνχ, εθθξάδεη ηηο παξαθάησ ζέζεηο γηα θάζε έλα 

απφ ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζήκεξα ζην Πεξηθεξεηαθφ ζαο πκβνχιην: 

Αηνιηθφ Πάξθν ζηε ζέζε Κξπνλέξη 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ ππ' αξηζκ. 305/2011 απφθαζε ηνπ γλσκνδφηεζε αξλεηηθά 

γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

1. Μέζσ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπ ζρεδίνπ ν Γήκνο ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε θαη αλάπηπμε 

πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, φπσο είλαη ε πεξηνρή Κξπνλέξη ηεο Σ.Κ. Καζηαληάο, 

κε πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο πξνζηαηεπφκελεο απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. Οη 

πξνβιεπφκελεο δξάζεηο αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε φρη κφλν ηεο ζεζκνζεηεκέλεο πεξηνρήο 

αιιά θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ κε θαηαζθεπή πεξηπαηεηηθψλ κνλνπαηηψλ θαη επελδχζεηο ζε 

αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζην πξφηππν ηεο Πίλδνπ (Γξεβελά). 

2. ε φηη αθνξά ηνλ ηνπξηζηηθφ - αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη νη αλεκνγελλήηξηεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία ηα νπνία ζεσξνχληαη θνκβηθά γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνρήο. Έλα αηνιηθφ πάξθν ηζρχνο 20 MW ζα πξνθαιέζεη 

αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ιφγσ εθηεηακέλσλ παξεκβάζεσλ, θπξίσο ζηε θάζε 

θαηαζθεπήο, αιιά θαη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπηπιένλ ε πεξηνρή ηνπ 

Κξπνλεξίνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα ζεζκνζεηεκέλεο Εψλεο Δηδηθήο Γηαηήξεζεο ε νπνία είλαη 

πξνζηαηεπκέλε απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία δεδνκέλνπ φηη αλήθεη ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν 

Natura (θσδ. GR1250003). Αλ θαη ε πιεζηέζηεξε αλεκνγελλήηξηα βξίζθεηαη πξνζεγγηζηηθά 

ζε απφζηαζε κεξηθψλ κέηξσλ έμσ απφ ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, ε αληίιεςε ηνπ Γήκνπ 

εξβίσλ - Βειβεληνχ είλαη φηη κηα πεξηνρή Κνηλνηηθνχ Δλδηαθέξνληνο δελ θαζνξίδεηαη απφ 

απζηεξά γεσγξαθηθά φξηα ή ζπληεηαγκέλεο. Αληίζεηα, εληάζζεηαη ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή 

κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ε νπνία νξίδεηαη θπξίσο απφ ην γεσγξαθηθφ αλάγιπθν, ηελ 

νπνία νπνηνδήπνηε πιάλν αλάπηπμεο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ζαλ εληαία. Σν ζηξαηεγηθφ 

ζρέδην αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο αθνξά ζε κέγηζην βαζκφ θαη 

ηηο πεξηνρέο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ. Δίλαη νμχκσξν λα ππάξρνπλ παξεκβαηηθά έξγα κεγάιεο 

θιίκαθαο δίπια ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή θαη ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη ν ηζρπξηζκφο φηη ε 

πεξηνρή κέλεη άζηθηε δηφηη δελ ππάξρνπλ έξγα ζηα απζηεξά ζεζκνζεηεκέλα γεσγξαθηθά ηεο 

φξηα. Γηα ηνλ Γήκν εξβίσλ - Βειβεληνχ ν νξεηλφο φγθνο ησλ Πηεξίσλ είλαη απφ πιεπξάο 

αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ κηα εληαία πεξηνρή κε εληαίν ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλάδεημεο ηεο. 

3. Ζ πεξηνρή ηεο επέλδπζεο επεξεάδεη ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Κπξίσο ζηελ Σ.Κ. Καζηαληάο ππάξρνπλ εθηάζεηο κε εηδηθέο 

θαιιηέξγεηεο παηάηαο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο νη νπνίεο απαζρνινχλ κεγάιν αξηζκφ θαηνίθσλ. 

Ζ εγγχηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο είλαη ηέηνηα ψζηε λα εθθξάδνληαη 

θφβνη αιιαγήο ηνπ κηθξνθιίκαηνο. 

4. Πξέπεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη νη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Πιαηαλνξεχκαηνο θαη Καζηαληάο κε 

απνθάζεηο ηνπο γλσκνδφηεζαλ αξλεηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

Φσηνβνιηατθφ ζηε ζέζε Σνχκπα ηεο Σ.Κ. Καζηαληάο 



Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην εξβίσλ - Βειβεληνχ κε ηελ 55/2012 απφθαζε ηνπ γλσκνδφηεζε 

αξλεηηθά γηα ην ππφςε έξγν γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

Σν θσηνβνιηατθφ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί δίπια αθξηβψο ζην ρσξηφ ζε κία απφζηαζε 

πεξίπνπ 50-100 κέηξα. Δίλαη επνκέλσο θαλεξφ φηη πξνθαιείηαη άκεζε αηζζεηηθή 

ππνβάζκηζε ηνπ ρσξηνχ θαη ηνπ νηθηζκνχ. Οηθηζκφ, ζηνλ νπνίν ν Γήκνο εξβίσλ - 

Βειβεληνχ ζηεξίδεη πνιιά γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θαη ηελ ζπλνιηθή ηνπ αλάπηπμε. 

Σν ρεξζνιίβαδν πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην πάξθν είλαη εμαηξεηηθφο βνζθφηνπνο θαη ζα 

επηθέξεη κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ εθηάζεσλ βνζθήο ηεο νξεηλήο θηελνηξνθίαο. Ήδε ζηελ 

Σ.Κ. Καζηαληάο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ 

θηελνηξνθία επηιχνληαο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αλεξγίαο. 

ην ρψξν απηφ ππάξρεη πίζηα αησξνπηεξηζκνχ, ζεκείν ζεκαληηθφ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

ηεο Καζηαληάο θαη ηελ δηελέξγεηα ησλ αγψλσλ αησξνπηεξηζκνχ. 

Ζ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Σ.Κ. Καζηαληάο αληηδξά έληνλα ζηελ πξννπηηθή θαηαζθεπήο ηνπ 

Φσβηνβνιηατθνχ πάξθνπ θαη δειψλεη φηη ζηελ πεξίπησζε πξννπηηθήο θαηαζθεπήο ηνπ 

πάξθνπ, ζα αθπξψζνπλ ζηελ πξάμε ηελ θαηαζθεπή απηή. 

Φσηνβνιηατθφ ζηε ζέζε Γνβξά ηεο Σ.Κ. Μεηαμά 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην εξβίσλ - Βειβεληνχ κε ηελ 64/2012 απφθαζε ηνπ γλσκνδφηεζε 

αξλεηηθά γηα ην ππφςε έξγν γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: ην Γήκν εξβίσλ - Βειβεληνχ 

ππνβιήζεθαλ πξνηάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή Φ/Β πάξθσλ ζηε ζέζε «Νηνβξά», πνπ 

θαιχπηνπλ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο πεξηνρήο πεξίπνπ 10.000,00 ζηξ. 

Οη πξνηάζεηο απηέο ππνβιήζεθαλ απφ ηηο παξαθάησ εηαηξίεο: 

• «ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΔΡΟΗΑ Α.Δ» (αηηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή 5 Φ/Β 

Πάξθσλ) θαη ε «ΚΟΕΑΝΗ ENERGY Α.Δ.» (αηηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή 6 Φ/Β Πάξθσλ) 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 5.000,00 ζηξ. 

• «ΔΛΠΔ ΛΑΡΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΡΒΗΩΝ», αηηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή 2 Φ/Β Πάξθσλ, 

ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 3.000,00 ζηξ. (ε αίηεζε ηεο βξίζθεηαη ζε θάζε αμηνιφγεζεο απφ 

ηε ΡΑΔ) 

• «SOLAR ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΔ», αηηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή 3 Φ/Β Πάξθσλ, 

ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 800,00 ζηξ. 

Με ηελ θαηαζθεπή ησλ Φ/Β πάξθσλ φιε ε έθηαζε ηεο πεξηνρήο ζηε ζέζε Νηνβξά ζα 

δεζκεπηεί εμνινθιήξνπ απφ ηηο παξαπάλσ εηαηξείεο. Ο Γήκνο εξβίσλ -Βειβεληνχ έρνληαο 

ππφςε ηα παξαθάησ : 

1. Όηη φιε ε νηθνλνκία ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Μεηαμά είλαη ζηξακκέλε ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ζηελ θηελνηξνθία κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νξεηλψλ βνζθνηφπσλ (ζέζε 

Νηνβξά). Ζ απψιεηα αγξνηηθήο γεο (νξεηλνί βνζθφηνπνη) κε ηελ θαηαζθεπή ησλ Φ/Β 

πάξθσλ, ζα έρεη κε αληηζηξέςηκεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο , δηφηη φια ηα Φ/Β Πάξθα πεξηθξάζζνληαη γηα λα απνηξέπεηαη ε 

είζνδνο ζε αλαξκφδηα άηνκα θαη γηα λα πξνθπιάζζεηαη ν πςειήο ηερλνινγίαο εμνπιηζκφο κε 

απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε έθηαζε βφζθεζεο ησλ θνπαδηψλ ηνπο . Απηφ ελδερνκέλσο ζα 

κεηψζεη ην χςνο ησλ επηδνηήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ιφγσ ηεο κε θάιπςεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δψσλ κε αληίζηνηρν βνζθφηνπν, ζα απμήζεη ην θφζηνο παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα λα ηνπο 

νδεγήζεη ζηαδηαθά ζε έμνδν ηνπο απφ ην επάγγεικα ηνπ θηελνηξφθνπ, ζα απνζαξξχλεη ηνπο 

λένπο (πνπ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ ηάζεηο επηζηξνθήο ζην ρσξηφ) θαη ζέινπλ λα 

απαζρνιεζνχλ κε ηελ θηελνηξνθία λα παξακείλνπλ ή λα επηζηξέςνπλ ζηηο εζηίεο ηνπο. 

2. Με ην ΦΔΚ 499/28-05-1980 ηδξχζεθε κφληκν θαηαθχγην ζεξακάησλ (ζηηο ζέζεηο Νηνβξά, 

Βάιηα, Φιάκπνπξν, βφιαθθα, Κνηλνηήησλ Πξνζήιηνπ, Πνιπξάρνπ, Σξηγσληθνχ, 

Καζηαληάο θαη Λάβαο ζε έθηαζε 63.000,00 ζηξ.) γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε, 

αλαπαξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ Θεξακαηηθνχ πινχηνπ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο ηεο 

πεξηνρήο. 



3. ηελ πεξηνρή Νηνβξά εθηξέθνληαη 10.000 αηγνπξφβαηα πνπ παξάγνπλ γάια κε αλψηεξα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζχκθσλα κε άηππε έξεπλα ηνπ Α.II.Θ ηνπ ηκήκαηνο Γεσπνλίαο), 

πνπ νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρισξίδαο . 

4. ηφρνο ηνπ Γήκνπ είλαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη δξάζεσλ κεηαπνίεζεο ηεο πξσηνγελήο παξαγσγήο , ηε ζηξνθή ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ βηνινγηθή θηελνηξνθία θαη ηελ παξαγσγή πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

(Π.Ο.Π) ζε ζπλεξγαζία κε ην Α.Π.Θ. θαη ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ 

5. Γηα ηελ πεξηνρή Νηνβξά εθπνλήζεθε κειέηε κε ηίηιν «Κηελνηξνθηθή αλάπηπμε θαη 

δηαρείξηζε βνζθνηφπσλ Κνηλφηεηαο Μεηαμά», απφ ηελ ΑΝ.ΚΟ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεο/ληθεο θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ ΝΑ. Κνδάλεο κε 

ζθνπφ ε πινπνίεζε ηεο κειέηεο λα απνηειέζεη «πηιφην» αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

(παξαγσγή πξντφλησλ 11011 , ελαιιαθηηθέο, κνξθέο ηνπξηζκνχ, πεξηπαηεηηθά κνλνπάηηα). 

6. Ζ θαηαζθεπή ηνπ Φ/Β πάξθσλ πξνβιέπεηαη λα γίλεη θνληά ζηνλ νηθηζκφ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλφηεηαο Μεηαμά. Τπάξρνπλ θφβνη απφ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία φηη ε θαηαζθεπή Φ/Β 

πάξθσλ απηήο ηεο ηζρχνο ζα κεηαβάιεη ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο θαη ζα επηβαξχλεη ηελ 

πγεία ησλ θαηνίθσλ. 

7. Σελ αξλεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Μεηαμά 

πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Δηζεγήζεθε αξλεηηθά ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ Φ/Β ζηε ζέζε Νηνβξά Παξ' φια 

απηά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ εξβίσλ - Βειβεληνχ εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ζα 

κπνξνχζαλ νξηζκέλεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο λα δεζκεπηνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β 

πάξθσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ζα ππάξμεη έλαο ζρεδηαζκφο κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο 

Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Μεηαμά θαη ηνπ Γήκνπ εξβίσλ - Βειβεληνχ , ν νπνίνο ζα ιακβάλεη 

πνιχ ζνβαξά ππφςε ηηο απαηηνχκελεο εθηάζεηο βνζθνηφπσλ γηα ηελ θηελνηξνθία, ηελ 

ειεχζεξε θίλεζε ησλ δψσλ πξνο ηηο εθηάζεηο ηεο βνζθήο - αλάπαπζεο - πνηίζκαηνο θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρισξίδαο - παλίδαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο. 

Ο Γήκνο εξβίσλ -Βειβεληνχ γλσκνδφηεζε ήδε ζεηηθά γηα δχν αηνιηθά πάξθα ζηε ζέζε 

«Φιάκπνπξν» (Μεηαμά) θαη ζηε ζέζε «Μαπξνιίζαξν» (Διάηεο) ζπλνιηθήο ηζρχνο 36 MW 

θαη έλα Φ/Β ηζρχνο 8 MW ζηε ζέζε Σνχκπα II ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Καζηαληάο - Λάβαο. 

πλεκκέλα: 

 

Υάξηεο αδεηνδνηήζεσλ Ρ.Α.Δ. 


