Με αθνξκή δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ ηεο
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Σειεζέξκαλζεο Δπξχηεξεο Πεξηνρήο Ακπληαίνπ πξνο ηελ Γεκφζηα
Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ, χςνπο 1.800.000 επξψ, ζέινπκε λα ελεκεξψζνπκε ηνπο
ζπλδεκφηεο καο πνηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε.
Θπκίδνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ήηαλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ ζην νπνίν ν Γήκαξρνο Ακπληαίνπ, θ. Ισζεθίδεο
πξνέηξεςε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. θ. Παπαρξήζηνπ λα δνζνχλ ζηε δεκνζηφηεηα ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία έηζη ψζηε νη δεκφηεο λα έρνπλ πιήξε γλψζε ηνπ ζέκαηνο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηεο ΓΔΣΔΠΑ πξνο ηε ΓΔΗ έρνπλ σο εμήο:
Σν θεθάιαην ηεο νθεηιήο πθίζηαηαη απφ ην 2001, έηνο Γεκαξρίαο ηνπ θ. Θενδσξίδε, θαη
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.016.368,58 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Σν πνζφ
απηφ αθνξά κεηαζθεπέο πνπ έθαλε ε ΓΔΗ γηα λα κπνξέζεη λα ππνζηεξηρζεί ε ιεηηνπξγία ηεο
Σειεζέξκαλζεο απφ ην Δξγνζηάζην ηεο ΓΔΗ.
Δπεηδή ην ρξένο απηφ ηεο ΓΔΣΔΠΑ δελ εμππεξεηήζεθε, πξνζηέζεθαλ ηφθνη ππεξεκεξίαο κε
απνηέιεζκα ην ΥΡΔΟ πξνο ηελ ΓΔΗ ζήκεξα λα αλέξρεηαη, καδί κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο,
ζην πνζφ ησλ 1.800.000,00 επξψ, φπσο καο γλσζηνπνίεζε ε ΓΔΗ ζηελ ηειεπηαία ζχζθεςε
ζηηο 17/10/2011 ζηα γξαθεία ηεο ζηελ Υαιθνθνλδχιε πνπ έγηλε παξνπζία ησλ θ.θ. Μεηηθάλε
θαη Καξαθπιιή εθ κέξνπο ηεο ΓΔΗ θαη ησλ θ. θ. Παπαρξήζηνπ θαη Κπξηαθφπνπινπ εθ κέξνπο
ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α.
Όπσο είλαη θπζηθφ ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη κε ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε λα
δίλεη αγψλα γηα ηελ επηβίσζή ηεο, ην ρξένο απηφ πνπ θιεξνλφκεζε ε λέα Γεκνηηθή Αξρή απφ
ηνλ θ. Θενδσξίδε σο θαη ην ηέινο ηνπ 2010 δελ είλαη δπλαηφ λα εμππεξεηεζεί. Η ζεκεξηλή
Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο θαη ν Γήκαξρνο θ. Ισζεθίδεο απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπο, ζηα
πιαίζηα ηνπ «λνηθνθπξέκαηνο» ηεο Δπηρείξεζεο, ελήξγεζαλ γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο
κε επλντθφηεξνπο φξνπο γηα ηελ Δπηρείξεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ βξίζθνληαη ζε ζπλερείο
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ΓΔΗ, κε ζηφρνπο ηελ παξαγξαθή ή ηε κείσζε ησλ ηφθσλ
ππεξεκεξίαο, αιιά θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο ζε δφζεηο.
Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ισζεθίδε θαη ηνπ Πξνέδξνπ θ. Παπαρξήζηνπ, κε ηε
Γηνίθεζε ηεο ΓΔΗ είλαη ζε εμέιημε θαη επειπηζηνχκε ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε γηα λα
κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζην ηειηθφ ζηάδην ππνγξαθήο ηεο «ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ – ΠΩΛΗΗ ΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» κε ηε ΓΔΗ, ε νπνία ζέηεη ζαλ
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ παιαηψλ νθεηιψλ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε λέα
ζχκβαζε.
Σα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ αιιεινγξαθία κε ηε ΓΔΗ ζα ηα θαηαζέζνπκε ζε επφκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα λα κπνξέζεη λα πεηζηεί θαη ν ηειεπηαίνο ζπλδεκφηεο καο πνπ έρεη
ακθηβνιίεο.
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