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ΤΓΚΡΟΣΗΘΗΚΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
Τημ Πέμπςη, 28 Αποιλίξσ 2011, ρςξ Φιλώςα ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ
ρσγκοξςήθηκε ςξ Δίκςσξ ςχμ Δμεογειακώμ Δήμχμ. Ποόκειςαι για ςξσπ
Δήμξσπ ρςιπ πεοιξυέπ ςχμ ξπξίχμ σπάουει δοαρςηοιόςηςα ενόοσνηπ λιγμίςη
και παοαγχγή εμέογειαπ από εογξρςάρια ςηπ Δ.Δ.Η. Α.Δ. και ρσγκεκοιμέμα
ςξσπ Δήμξσπ Αμσμςαίξσ, Δξοδαίαπ, Κξζάμηπ, Μεγαλόπξληπ και Φλώοιμαπ.
Η σπξγοατή ςξσ καςαρςαςικξύ ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ είυε
ξλξκληοχθεί ςιπ ποξηγξύμεμεπ ημέοεπ και ξι πέμςε Δήμαουξι ςχμ
Δμεογειακώμ Δήμχμ ςηπ υώοαπ ρσγκεμςοώθηκαμ ρςξ Φιλώςα, πξσ θα είμαι η
έδοα ςξσ δικςύξσ, για μα ρσγκοξςήρξσμ ςξ ποώςξ διξικηςικό ρσμβξύλιξ και
μα καθξοίρξσμ ςιπ ποξςεοαιόςηςεπ ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ.
Σςξσπ ρκξπξύπ ςξσ καςαρςαςικξύ

ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ

πεοιλαμβάμξμςαι η καςαγοατή, έοεσμα και μελέςη ςηπ επίδοαρηπ ςχμ
δοαρςηοιξςήςχμ παοαγχγήπ εμέογειαπ ρςιπ πεοιξυέπ ςχμ ξοσυείχμ και ςχμ
εογξρςαρίχμ παοαγχγήπ εμέογειαπ, η επιρςημξμική ρςήοινη ςχμ πεοιξυώμ
ςχμ εμεογειακώμ Δήμχμ για ςη μεςάβαρη ςξσπ ρςη μεςαλιγμιςική πεοίξδξ, η
ανιξπξίηρη ςχμ αμεμεογώμ σπξδξμώμ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ παοαγχγή
εμέογειαπ για αμαπςσνιακξύπ ή πεοιβαλλξμςικξύπ ρκξπξύπ, η αμςαλλαγή
ςευμξγμχρίαπ και ποαγμαςξπξίηρη κξιμώμ δοάρεχμ ςχμ μελώμ ςξσ δικςύξσ,
η ςεκμηοίχρη και διαμόοτχρη αμαπςσνιακώμ ποξςύπχμ και ρκξπώμ, η
δημιξσογία και λειςξσογία ςηπ απαιςξύμεμηπ εογαρςηοιακήπ σπξδξμήπ
μέςοηρηπ αςμξρταιοικήπ ούπαμρηπ και μόλσμρηπ ςχμ επιταμειακώμ και
σπόγειχμ σδάςχμ, καθώπ και ςξσ εδάτξσπ και η διαμόοτχρη και ξογάμχρη
θεμαςικώμ διαδοξμώμ με άνξμα ςημ εμέογεια για ςημ ςξπική αμάπςσνη ςχμ
πεοιξυώμ ςχμ εμεογειακώμ Δήμχμ.

Σε όςι ατξοά ρςξ επίκαιοξ θέμα ςηπ καςαμξμήπ ςχμ πόοχμ ςξσ Διδικξύ
Αμαπςσνιακξύ Ποξγοάμμαςξπ, η θέρη ςχμ Δημάουχμ ςχμ Δμεογειακώμ
Δήμχμ είμαι όςι ποέπει μα απξδξθξύμ ρςξσπ πληςςώμεμξσπ Δήμξσπ. Όπχπ
υαοακςηοιρςικά ειπώθηκε ρςη ρσμάμςηρη, ξι Καλλικοαςικξί Δήμξι είμαι
ικαμξί μα διαυειοιρςξύμ ςξσπ πόοξσπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ και μπξοξύμ μα
σλξπξιήρξσμ μόμξι ςξσπ ςα έογα, εμώ ρε όςι ατξοά ρςη διαρτάλιρη για ςξμ
ξλξκληοχμέμξ ρυεδιαρμό ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι δεδξμέμη καθώπ ςξ
ρύμξλξ ςχμ έογχμ θα ποξβλετθξύμ ρςα πεμςαεςή επιυειοηριακά ρυέδια πξσ
εκπξμξύμ ξι Δήμξι.
Δκςόπ όμχπ από ςημ απαίςηρη ςχμ πέμςε Δημάουχμ για διαυείοιρη ςξσ
Διδικξύ Αμαπςσνιακξύ Ποξγοάμμαςξπ από ςξσπ ίδιξσπ, ςέθηκε και ςξ θέμα
ςηπ διεκδίκηρηπ ςξσ Λιγμιςικξύ Τέλξσπ, ςξ ξπξίξ πληοώμξσμ ξι ιδιώςεπ εμώ η
Δ.Δ.Η. Α.Δ. έυει απαλλαγεί από ασςό με διάςανη ςξσ 1975 και ςημ αιςιξλξγία
όςι είμαι δημόριξσ ρσμτέοξμςξπ. Μεςά όμχπ ςημ έμςανη ςηπ επιυείοηρηπ ρςξ
υοημαςιρςήοιξ έυει ελλείφει ξ λόγξπ μη καςαβξλήπ ςξσ Λιγμιςικξύ Τέλξσπ και
με βάρη ασςό θα σπάονει διεκδίκηρη καςαβξλήπ ςξσ ρςξσπ Δήμξσπ.
Έμταρη δόθηκε από όλξσπ ςξσπ Δημάουξσπ ρςημ πεοιβαλλξμςική ποξρςαρία
ςχμ πεοιξυώμ ςξσπ, καθώπ πξλύ μεγάλξ μέοξπ ςηπ πξλύχοηπ ρσμάμςηρηπ
ατιεοώθηκε ρςημ αμςαλλαγή απόφεχμ και ςη διεοεύμηρη ςχμ καςάλληλχμ
ςοόπχμ, μεθόδχμ και έογχμ, ώρςε μα σπάονει ςξ καλύςεοξ δσμαςό
απξςέλερμα ρε όςι ατξοά ρςημ ποξρςαρία ςξσ τσρικξύ πεοιβάλλξμςξπ.
Δπίρηπ, ξι Δήμαουξι ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ, καθόοιραμ κξιμή θέρη
και ρσγκεκοιμέμη ποόςαρη για ςξ σπό διαμόοτχρη θερμικό πλαίριξ
διαυείοιρηπ ςχμ πόοχμ ςξσ Διδικξύ Αμαπςσνιακξύ Ποξγοάμμαςξπ, ςημ ξπξία
θα καςαθέρξσμ ρςημ Υπξσογό Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ
Αλλαγήπ, κα Τίμα Μπιομπίλη.
Η ρσμάμςηρη ςχμ πέμςε Δημάουχμ ςχμ Δμεογειακώμ Δήμχμ ςηπ Δλλάδαπ
πεοιλάμβαμε και εκλξγή Ποξεδοείξσ. Οι πέμςε Δήμαουξι ενέλεναμ ξμότχμα
ςξσπ:
Ποόεδοξ: Ιχακείμ Ιχρητίδη, Δήμαουξ Αμσμςαίξσ
Αμςιποόεδοξ: Παμαγιώςη Μπξύοα, Δήμαουξ Μεγαλόπξληπ
Γοαμμαςέα: Παοαρκεσή Βοσζίδξσ, Δήμαουξ Δξοδαίαπ
Ταμία: Λάζαοξ Μαλξύςα, Δήμαουξ Κξζάμηπ

Τξ δίκςσξ ςχμ Δμεογειακώμ Δήμχμ, ταίμεςαι όςι νεκιμά ςη δοαρςηοιόςηςα
ςξσ με ςιπ καλύςεοεπ δσμαςέπ ποξϋπξθέρειπ ρε όςι ατξοά ρςη ρύμπμξια ςχμ
μελώμ ςξσ, παοά ςξ γεγξμόπ όςι η ξικξμξμική ρσγκσοία πεοιξοίζει ςιπ
δσμαςόςηςεπ επίςεσνηπ ςχμ κξιμώμ ςξσπ ρςόυχμ. Η ξικξμξμική και κξιμχμική
αμάπςσνη ςχμ εμεογειακώμ πεοιξυώμ, η ποξεςξιμαρία για ςη μεςαλιγμιςική
πεοίξδξ και η ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ θα είμαι βαρικξί άνξμεπ για ςιπ
δοαρςηοιόςηςεπ και ςιπ διεκδικήρειπ ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ.
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