ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΘΝΑ
ΔΗΜΟ ΑΜΤΝΣΑΘΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 25/2011
ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Θέμα: Σςζήτηση και λήτη απόυασηρ λόγυ τυν νέυν εξελίξευν πος αυοπούν
τον Α.Η.Σ. και το Οπςσείο Αμςνταίος

ΑΡΘΘ.ΑΠΟΦΑΗ 352/2011
ην Ακύληαην, ζήκεξα 06 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα
19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε ζην
Γεκνηηθό θαηάζηεκα Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση.24675/30-09-11
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, πνπ επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).
Γηαπηζηώζεθε πσο ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27 κειώλ
παξαβξέζεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε 27 θαη νλνκαζηηθά νη:.
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Ληάζεο Ισάλλεο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Κύξθνπ Κπξηάθνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Φαιιίδαο Γεώξγηνο
Σδήγαο Θσκάο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Καηζνππάθεο Κσλζηαληίλνο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Κόιθαο Παλαγηώηεο
Νάλνπ Αλζνύια
Θενδσξίδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Νηθνιατδεο Ιζαάθ
Κέξινβαο Ισάλλεο
Γεσξγηάδεο Λάδαξνο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Μπαζνύξεο Παλαγηώηεο
Σζάκνπ Πελειόπε
Φίζηαο Γεκήηξηνο
Θενδώξνπ Απόζηνινο

Πξόεδξνο

Παξόληεο ν Πξόεδξνο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο Ακπληαίνπ Σ. Γξνκπαλόπνπινο θαη νη Πξόεδξνη
Σ.Κ. Αζπξνγείσλ Βαζίιεηνο ηαπξίδεο, Ξηλνύ Νεξνύ Υάζνο Νηθόιανο, Λεβαίαο Παζραιίδεο
Ισάλλεο, Φηιώηα Γθώηεο Βαξζάκεο, Μαληαθίνπ Απηδειαλίδεο Διεπζέξηνο, Ληκλνρσξίνπ
Σζεξέπεο Αληώληνο, Ρνδώλα Παξαζθεπάο Γεκήηξηνο, Αεηνύ Γθηνπιέθαο Κσλ/λνο, Πεδηλνύ
ηπιηάδεο Αλαζηάζηνο, Κιεηδίνπ Νάζηνο Θσκάο.
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ηε ζπλεδξίαζε παξόληεο ήηαλ επίζεο ν Γήκαξρνο θ. Ισαθείκ Ισζεθίδεο θαη ε δεκνηηθή
ππάιιεινο θ. Γηνβαλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ .
Ο πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν θαηαξρήλ
ζηνλ αλαπιεξσηή γξακκαηέα ηεο ΓΔΝΟΠ ΓΔΗ Καξαιεπζέξε Παληειή, ύζηεξα ζηνλ
Πξόεδξν ηνπ σκαηείνπ ΠΑΡΣΑΚΟ Αδακίδε Γεώξγην, ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ πξόεδξν ηνπ
σκαηείνπ ΛΤΓΚΗΣΙ Γειεγηώξγε Υξήζην θαη ηέινο ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Δξγαηηθνύ
Κέληξνπ Μπίξν ηέθαλν, νη νπνίνη εμέζεζαλ ηηο απόςεηο ηνπο .
Παίξλνληαο ην ιόγν ν Πξόεδξνο δηάβαζε ηελ κε αξηζκό 235/11 ζηηο 09 Ινπλίνπ 2011
απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηηο ζέζεηο ηνπ Γήκνπ ελόςεη ηεο
ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θαη κε ηελ νπνία ηάζζεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ
ραξαθηήξα ηεο ΓΔΗ θαη ζηε ζπλέρεηα είπε ηα εμήο:
Η ππόζεζε ηεο ΓΔΗ έρεη εζληθέο δηαζηάζεηο, ην ζέκα δε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη
άθξσο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία, ηνλ Διιεληθό ιαό θαη ηελ Δζληθή
θπξηαξρία.
Η Διιάδα έρεη όζν πνηέ άιινηε αλάγθε από κηα ζύγρξνλε, δεκόζηα, αλαβαζκηζκέλε,
αλαζπγθξνηεκέλε, θαζεηνπνηεκέλε θαη εληαία ΓΔΗ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί κε απνθιεηζηηθά
αλαπηπμηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα.
Ο Γεκόζηνο θαη Κνηλσθειήο ραξαθηήξαο ηεο ΓΔΗ, απνηειεί εγγύεζε γηα ηελ αλαπηπμηαθή
πνξεία ηεο κεγαιύηεξεο βηνκεραλίαο ηεο ρώξαο.
Ο θαηαθεξκαηηζκόο ηεο ΓΔΗ έρεη αξλεηηθή ζπκβνιή ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη
ηνλ εληαίν ζρεδηαζκό θαη πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ελεξγεηαθνύ ηεο έξγνπ .
Πηζηεύνπκε δε όηη ηα κόλα πνπ ζα εμππεξεηεζνύλ από απηόλ ηνλ θαηαθεξκαηηζκό είλαη ηα
κεγάια ηδησηηθά ζπκθέξνληα.
Η δηαθαηλόκελε πώιεζε ειεθηξνπαξαγσγηθώλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΗ θαη νξπρείσλ ζα νδεγήζεη
ζε ππνβάζκηζε ηνπ ελεξγεηαθνύ γίγαληα ηεο ρώξαο εληζρύνληαο ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ιέεη:
ΝΑΘ ζηελ εμπγίαλζε ηεο ΓΔΗ
ΟΥΘ ζην μεπνύιεκα θαη ηελ ππνβάζκηζε
εθθξάδνληαο
ΟΜΟΦΩΝΑ ηελ απόθαζε ηνπ γηα θιηκάθσζε ηνπ Αγώλα εθόζνλ ππάξμνπλ δπζκελείο
εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ Α.Η.. θαη ην νξπρείν Ακπληαίνπ.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε όζα είπε ν
πξόεδξνο, θαη ζθέθζεθε λόκηκα.
Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δπεηδή Πηζηεύνπκε όηη:
Η ππόζεζε ηεο ΓΔΗ έρεη εζληθέο δηαζηάζεηο ην ζέκα δε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη
άθξσο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία, ηνλ Διιεληθό ιαό θαη ηελ Δζληθή
θπξηαξρία.
Η Διιάδα έρεη όζν πνηέ άιινηε αλάγθε από κηα ζύγρξνλε, δεκόζηα, αλαβαζκηζκέλε,
αλαζπγθξνηεκέλε, θαζεηνπνηεκέλε θαη εληαία ΓΔΗ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί κε απνθιεηζηηθά
αλαπηπμηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα.
Ο Γεκόζηνο θαη Κνηλσθειήο ραξαθηήξαο ηεο ΓΔΗ, απνηειεί εγγύεζε γηα ηελ αλαπηπμηαθή
πνξεία ηεο κεγαιύηεξεο βηνκεραλίαο ηεο ρώξαο.
Ο θαηαθεξκαηηζκόο ηεο ΓΔΗ έρεη αξλεηηθή ζπκβνιή ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη
ηνλ εληαίν ζρεδηαζκό θαη πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ελεξγεηαθνύ ηεο έξγνπ.
Σα κόλα πνπ ζα εμππεξεηεζνύλ από απηόλ ηνλ θαηαθεξκαηηζκό είλαη ηα κεγάια ηδησηηθά
ζπκθέξνληα.
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Η δηαθαηλόκελε πώιεζε ειεθηξνπαξαγσγηθώλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΗ θαη νξπρείσλ ζα νδεγήζεη
ζε ππνβάζκηζε ηνπ ελεξγεηαθνύ γίγαληα ηεο ρώξαο εληζρύνληαο ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ιέεη:
ΝΑΘ ζηελ εμπγίαλζε ηεο ΓΔΗ
ΟΥΘ ζην μεπνύιεκα θαη ηελ ππνβάζκηζε
εθθξάδνληαο
ΟΜΟΦΩΝΑ ηελ απόθαζε ηνπ γηα θιηκάθσζε ηνπ Αγώλα εθόζνλ ππάξμνπλ δπζκελείο
εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ Α.Η.. θαη ην νξπρείν Ακπληαίνπ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 352/2011
Γη απηό ην ζθνπό ζπληάρζεθε ην Πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ /ΛΙΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΘΩΑΝΝΗ ΛΘΑΗ
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