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ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ
Με ατξομή ςξ αίςημα εςαιοίαπ παοαγχγήπ αμαμεώριμχμ πηγώμ εμέογειαπ
για γμχμξδόςηρη ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ Αμσμςαίξσ επί ςηπ μελέςηπ
πεοιβαλλξμςικώμ όοχμ για εγκαςάρςαρη αιξλικξύ πάοκξσ, έυει νεκιμήρει
εσοεία ρσζήςηρη ρςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ για ςα αιξλικά πάοκα.
Κξιμή διαπίρςχρη όλχμ είμαι όςι ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ είμαι εμεογειακόπ και
ποέπει μα παοαμείμει, με ςιπ αμαμεώριμεπ πηγέπ εμέογειαπ χπ
ποξςεοαιόςηςα. Θέρη όμχπ ςηπ Δημξςικήπ Αουήπ είμαι πχπ ξ Δήμξπ
Αμσμςαίξσ ποέπει μα παοαμείμει εμεογειακόπ, αλλά ρςη βάρη ρσγκεκοιμέμηπ
ρςοαςηγικήπ.
Τξ θέμα ενεςάρςηκε αμαλσςικά ρςξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ και από ςξ Δήμαουξ
εκτοάρςηκε η άπξφη όςι ξι εςαιοίεπ πξσ εμδιατέοξμςαι μα εγκαςαρςήρξσμ
αιξλικά πάοκα ρςημ πεοιξυή ποέπει ποχςίρςχπ μα ρσμξμιλξύμ και μα
ρσμτχμξύμ με ςξ Δήμξ. Αμςιθέςχπ, η μέυοι ςώοα ποακςική ςχμ εςαιοιώμ
ήςαμ μα μημ ρσζηςξύμ με ςξ Δήμξ, από ςξμ ξπξίξ απλώπ ζηςξύραμ ςημ
ςσπική ρύμτχμη γμώμη επί ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ όοχμ.
Σςόυξπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ είμαι μα αλλάνει άοδημ ασςή η καςάρςαρη,
καθώπ, όπχπ δήλχρε ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ «Δεμ θα
επιςοέφξσμε ρε ξπξιξμδήπξςε άλλξ μα λαμβάμει απξτάρειπ για ςξμ ςόπξ μαπ
κι εμάπ ςξσπ ίδιξσπ». Για ςξ ρκξπό ασςό ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ αμαζηςά ρςα
αουεία ςχμ παλιώμ Κξιμξςήςχμ απξδεικςικά ρςξιυεία πξσ μα δείυμξσμ ςξ
ιδιξκςηριακό καθερςώπ ςχμ εκςάρεχμ, πξσ εμταμίζξμςαι χπ δημόριεπ.
Ποάγμαςι σπάουξσμ πξλλέπ απξτάρειπ ςχμ παλιόςεοχμ διξικήρεχμ πξσ
παοαυχοξύμ, εμξικιάζξσμ και γεμικόςεοα ανιξπξιξύμ ςιπ εκςάρειπ πξσ
ρήμεοα εμταμίζξμςαι χπ δημόριεπ, εμώ ρςημ ποαγμαςικόςηςα είμαι
δημξςικέπ. Για ςξ λόγξ ασςό ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ θα ρςοατεί καςά ςξσ
Δημξρίξσ με αγχγέπ αμαγμώοιρηπ ςηπ κσοιόςηςαπ ςξσ ρσμόλξσ ςχμ
εκςάρεχμ, ρςιπ ξπξίεπ σπάουει ποόθερη μα εγκαςαρςαθξύμ αιξλικά πάοκα.
Με ςξμ ςοόπξ ασςό ατεμόπ δημιξσογξύμςαι ξι ποξϋπξθέρειπ για αύνηρη ςχμ
ερόδχμ ςξσ Δήμξσ από ςα μιρθώμαςα ςχμ αιξλικώμ πάοκχμ και ατεςέοξσ –
πξσ είμαι και ςξ πιξ ρημαμςικό – δίμεςαι η δσμαςόςηςα μα ρςαμαςήρει η
σλξπξίηρη κάπξιχμ επεμδύρεχμ πξσ αμςιβαίμξσμ ρςξ ρσμτέοξμ ςηπ ςξπικήπ
κξιμχμίαπ.
Τξ παοάδειγμα ςηπ Κέλληπ είμαι πξλύ υαοακςηοιρςικό, καθώπ έμαπ από ςξσπ
ρςόυξσπ ςηπ Δημξςικήπ Αουήπ είμαι μα υχοξθεςηθξύμ δύξ κςημξςοξτικά
πάοκα πέοιν ςξσ ξικιρμξύ. Σύμτχμα με ςξ υάοςη ςχμ αδειξδξςήρεχμ
σπάουει ρυεδιαρμόπ για εγκαςάρςαρη ξκςώ (8) αιξλικώμ πάοκχμ γύοχ από
ςξμ ξικιρμό και ρε πξλύ μικοή απόρςαρη από ασςόμ. Τξ γεγξμόπ ασςό, ρε

ρσμδσαρμό με ςξ θερμικό πλαίριξ πξσ απαγξοεύει ςημ ύπαονη
κςημξςοξτικξύ πάοκξσ ρε απόρςαρη 500 μέςοχμ από αιξλικό, ρςημ ξσρία
ακσοώμει ςξ ρυεδιαρμό για ςα κςημξςοξτικά πάοκα ρςημ Κέλλη. Η
εγκαςάρςαρη ςξσ αιξλικξύ πάοκξσ ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη ακσοώμει
ςιπ ποξρπάθειεπ για βελςίχρη ςηπ πξιόςηςαπ ζχήπ ςχμ πξλιςώμ και είμαι
αμςίθεςξ με ςξμ επιυειοηριακό ρυεδιαρμό ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ.
Επιποξρθέςχπ, η αμαγκαιόςηςα για δημιξσογία δικςύξσ σφηλήπ ςάρηπ ρε
ρσμδσαρμό με ςιπ σπόλξιπεπ απαγξοεύρειπ, όπχπ για παοάδειγμα η διάμξινη
δοόμχμ ήπιαπ κσκλξτξοίαπ και αμαφσυήπ, καθιρςξύμ αμέτικςξ κάθε
ρυεδιαρμό για ςξσοιρςική αμάπςσνη, καθώπ αλλάζει ςξ αγοξςξκςημξςοξτικό
ςξπίξ και γίμεςαι βιξμηυαμικό.
Ο Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ αμέτεοε «Είμαι εύκξλα καςαμξηςό όςι δεμ μπξοξύμ ςα
ρσμτέοξμςα ςχμ μεγάλχμ εςαιοιώμ μα σπξρκελίρξσμ ςα μικοόςεοα - αλλά
ρημαμςικόςεοα για εμάπ - ρσμτέοξμςα ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ. Ποξςεοαιόςηςα
ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ είμαι και θα είμαι η βελςίχρη ςηπ πξιόςηςαπ ζχήπ ςχμ
καςξίκχμ.
Δεμ μπξοξύμε μα ατήρξσμε μα μαοαζώρξσμ παοαδξριακέπ ξικξμξμικέπ
δοαρςηοιόςηςεπ για ςα αμςαπξδξςικά ξτέλη πξσ δίμξσμ ρςιπ ςξπικέπ
κξιμχμίεπ ξι εςαιοίεπ παοαγχγήπ εμέογειαπ. Ποξρχπικά διατχμώ ακόμη και
ρ’ ασςό. Οι εςαιοίεπ επιμέμξσμ μα δίμξσμ ςξ 3% ςηπ ανίαπ ςηπ παοαγόμεμηπ
εμέογειαπ, πξρξρςό πξσ ξοίζει ξ μόμξπ χπ ελάυιρςξ. Τξ πξρξρςό ασςό
ποέπει μα γίμει ςξσλάυιρςξμ 5% και μα ρσμξδεύεςαι και από άλλα
αμςαπξδξςικά ξτέλη με μόμιμξ υαοακςήοα για μα δώρξσμε ςη ρσμαίμερή μαπ.
Εμείπ ρκξπεύξσμε μα δημιξσογήρξσμε έμα πξλύ καλό επεμδσςικό πεοιβάλλξμ
για ςιπ αμαμεώριμεπ πηγέπ εμέογειαπ, ατξύ θέλξσμε μα διαςηοήρξσμε ςξμ
εμεογειακό υαοακςήοα ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ και με ςιπ Αμαμεώριμεπ Πηγέπ
Εμέογειαπ. Ασςό όμχπ δεμ ποέπει μα γίμει άμαουα, αλλά με βάρη
ρσγκεκοιμέμξ ρυεδιαρμό και ρσμτχμημέμεπ ρυέρειπ μεςανύ ςχμ επεμδσςώμ
και ςιπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ».
Τελικώπ, ςξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ Αμσμςαίξσ καςά πλειξφητία δεμ έλαβε
απόταρη για έγκοιρη ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ όοχμ εγκαςάρςαρηπ ςξσ
ρσγκεκοιμέμξσ αιξλικξύ πάοκξσ και η ρσζήςηρη θα ναμαγίμει με ςημ
ποξϋπόθερη η εςαιοία μα ρσζηςήρει ςξσπ όοξσπ και ςιπ ποξϋπξθέρειπ
εγκαςάρςαρηπ με ςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ. Η απόταρη ερςάλη ρςημ Πεοιτέοεια
Δσςικήπ Μακεδξμίαπ, μαζί με επιρςξλή ςξσ Δημάουξσ, εμόφει ςηπ ρσζήςηρηπ
ςξσ θέμαςξπ ρςημ επόμεμη ρσμεδοίαρη ςξσ Πεοιτεοειακξύ Σσμβξσλίξσ.
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