ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΥΛΩΡΙΝΑ

ΔΗΜΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ
ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ
Αμύμςαιξ, 9 Σεπςεμβοίξσ 2011
ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΕ.Κ.Α. ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ
Ο Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ, ρσμμεςείυε ρςη ρσμάμςηρη πξσ
είυε ξ Υπξσογόπ Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογεια και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ, κ.
Γιώογξπ Παπακχμρςαμςίμξσ με ςξσπ τξοείπ ςηπ Δσικήπ Μακεδξμίαπ. Μάλιρςα
ξ κ. Ιχρητίδηπ ρσμμεςείυε ρςη ρσμάμςηρη με διπλή ιδιόςηςα, καθώπ εκςόπ
από Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ είμαι και Ποόεδοξπ ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ
Δήμχμ.
Σςη ρύρκεφη ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ αμέπςσνε ςιπ θέρειπ και ςα αιςήμαςα ςξσ
Δήμξσ πξσ βοίρκξμςαι ρε εκκοεμόςηςα και ρυεςίζξμςαι με ςιπ αομξδιόςηςεπ
ςξσ Υπξσογείξσ Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ, καθώπ
επίρηπ καςέθερε και ρυεςικό σπόμμημα. Τα αιςήμαςα πξσ έθερε ξ Δήμαουξπ,
πεοιληπςικά είμαι ςα ενήπ:
Έγκοιρη ςηπ ποόςαρηπ για υοημαςξδόςηρη ςξσ έογξσ για
εγκαςαρςάρειπ επενεογαρίαπ λσμάςχμ και απξυεςεσςικά δίκςσα ρςη
λεκάμη ςηπ Δξοδαίαπ για ςημ ποξρςαρία ςηπ λίμμηπ Βεγξοίςιδαπ,
μεςανύ ςχμ ξπξίχμ ξι ξικιρμξί ςηπ Δ.Δ. Φιλώςα.
Διαυείοιρη ςξσ Τξπικξύ Πόοξσ Αμάπςσνηπ από ςξσπ Δμεογειακξύπ
Δήμξσπ και αύνηρη ςξσ κξμδσλίξσ από 0,4 ρε 1,2%.
Δπιβξλή ςέλξσπ ενόοσνηπ λιγμίςη ρςη ΔΔΗ και απόδξρή ςξσ ρςξσπ
ξικείξσπ Δήμξσπ.
Δπαμαπόδξρη ςχμ απξκαςαρςημέμχμ εκςάρεχμ ςχμ αμεμεογώμ
ξοσυείχμ ρςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ.
Δημιξσογία μξμάδαπ απξθείχρηπ για ςξμ ΑΗΣ Αμσμςαίξσ – Φιλώςα.
Δπιςάυσμρη ςχμ διαδικαριώμ μεςεγκαςάρςαρηπ ςχμ ξικιρμώμ Αγίχμ
Αμαογύοχμ και Κλειδίξσ.
Δημιξσογία ΒΔΠΔ ρςξ Αμύμςαιξ και ςξμ Άγιξ Παμςελεήμξμα και ειδική
ούθμιρη ρςξμ επεμδσςικό μόμξ για ποξρέλκσρη επεμδύρεχμ ρςημ
πεοιξυή.
Ολξκληοχμέμξ ρυεδιαρμό ρε ςξπικό επίπεδξ για ςημ αμάπςσνη ςχμ
Αμαμεώριμχμ Πηγώμ Δμέογειαπ και εγκαςάρςαρη Πάοκξσ
Φχςξβξλςαψκώμ Σσρςημάςχμ ρε έκςαρη 1000 ρςοεμμάςχμ.
Χοημαςξδόςηρη για ςημ εγκαςάρςαρη πιλξςικώμ ρσρςημάςχμ
Τηλεθέομαμρηπ με βιξμάζα ρςξσπ ξικιρμξύπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ.
Χοημαςξδόςηρη από ςη ΔΔΗ ειδικήπ μελέςηπ για ςξ οήγμα ρςα
Βαλςόμεοα
Δμεογειακή αμαβάθμιρη ρυξλείχμ και δημξρίχμ κςηοίχμ ρςξ Δήμξ
Αμσμςαίξσ.
Δγκαςάρςαρη ρςαθμώμ αςμξρταιοικήπ ούπαμρηπ.
Τξ ρύμξλξ ςχμ αιςημάςχμ και θέρεχμ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ απξςελεί
ρημαμςικέπ εμέογειεπ πξσ θα ξδηγήρξσμ ςημ πεοιξυή ρε αμαπςσνιακή ςοξυιά,

καθώπ ξ ρςόυξπ είμαι μα παοαμείμει εμεογειακόπ πόλξπ, αλλά και μα
εμδσμαμχθξύμ ξι άλλξι ςξμείπ ςηπ ξικξμξμίαπ, όπχπ είμαι ξ ςξσοιρμόπ και η
αγοξςική αμάπςσνη.
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