ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 08/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Ψήθιζμα καηά ηης πώληζης ηων Λιγνιηικών Μονάδων ηης ΓΔΖ.
Αριθ. Απόθαζης: 121/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 23 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
18:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 5795/19-04-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.

Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην θαηεπείγνλ
ηνπ ζέκαηνο θαη ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν
θ. Αβξακίδε Ισάλλε ν νπνίνο αλάγλσζε ην ςήθηζκα ην νπνίν εθθξάδεη ην ζέκα θαηά ηεο
πώιεζεο ησλ Ληγληηηθώλ Μνλάδσλ ηεο ΓΔΗ ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Ακπληαίνπ ελόςεη ηνπ επηθείκελνπ λνκνζρεδίνπ πώιεζεο ησλ
ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΗ εθθξάδεη ηελ αληίζεζε ηνπ ζε θάζε παξαρώξεζε πνπ ζέηεη ζε
θίλδπλν ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ ηόπνπ καο.
Ο αθξηηηθόο Γήκνο Ακπληαίνπ ρσξίο δεύηεξε ζθέςε έρεη ζπζηάζεη ζηνλ βσκό ηνπ
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνιιά γηα ην θνηλό θαιό ηεο ρώξαο. Τπεξαζπηδόκελνο δε κε
πεξίζζεηα απηαπάξλεζε ηδαληθά θαη αμίεο θαιείηαη ζηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή λα
πξναζπίζεη ην κέιινλ απηνύ ηνπ ηόπνπ από ηελ εξήκσζε, ηελ απαμίσζε θαη ηελ ππνβάζκηζε
ηνπ.
Κάνοσμε ζαθές όηι


Δίκαζηε ελάληηα ζην Ννκνζρέδην πώιεζεο Μνλάδσλ ηεο ΓΔΗ



Οη πεξηνπζίεο πνπ δόζεθαλ έλαληη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο δελ πξέπεη λα ραξηζηνύλ ζε
ηδηώηεο



ΓΔΝ είκαζηε πνιίηεο δεύηεξε θαηεγνξίαο



ΓΔΝ αλερόκαζηε ηελ ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο καο



ΓΔΝ ράλνπκε ηελ αμηνπξέπεηα καο
Εηηάμε



λα παξακείλεη ν δεκόζηνο ραξαθηήξαο ηεο ΓΔΗ



λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηηή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο



λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ Σειεζεξκάλζεσλ



λα αλαβαζκηζηεί θαη εθζπγρξνληζηεί ν ΑΗ Ακπληαίνπ



λα δηαζθαιηζηεί κε δίθαην ηξόπν ην εξγαζηαθό κέιινλ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ
επηρείξεζε



λα πξνζηαηεπηεί ε δεκόζηα πεξηνπζία



λα απνηειεί ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θύξηα πξνηεξαηόηεηα ησλ δηνηθνύλησλ
Σέινο θαινύκε ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Ν. Φιώξηλαο λα θαηαςεθίζνπλ ην επίκαρν Ν/.

Απαιηούμε ένα καλύηερο μέλλον για ηοσς πολίηες μας, γι’ ασηό και θα αγωνιζηούμε
ώζηε να ζσνετίζοσν να ζοσν εδώ ηα παιδιά μας!

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ην ςήθηζκα πνπ αθνξά ην ζέκα ηεο πώιεζεο ησλ Ληγληηηθώλ Μνλάδσλ ηεο
ΓΔΗ ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Ακπληαίνπ ελόςεη ηνπ επηθείκελνπ λνκνζρεδίνπ πώιεζεο ησλ
ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΗ εθθξάδεη ηελ αληίζεζε ηνπ ζε θάζε παξαρώξεζε πνπ ζέηεη ζε
θίλδπλν ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ ηόπνπ καο.
Ο αθξηηηθόο Γήκνο Ακπληαίνπ ρσξίο δεύηεξε ζθέςε έρεη ζπζηάζεη ζηνλ βσκό ηνπ
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνιιά γηα ην θνηλό θαιό ηεο ρώξαο. Τπεξαζπηδόκελνο δε κε
πεξίζζεηα απηαπάξλεζε ηδαληθά θαη αμίεο θαιείηαη ζηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή λα
πξναζπίζεη ην κέιινλ απηνύ ηνπ ηόπνπ από ηελ εξήκσζε, ηελ απαμίσζε θαη ηελ ππνβάζκηζε
ηνπ.
Κάνοσμε ζαθές όηι


Δίκαζηε ελάληηα ζην Ννκνζρέδην πώιεζεο Μνλάδσλ ηεο ΓΔΗ



Οη πεξηνπζίεο πνπ δόζεθαλ έλαληη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο δελ πξέπεη λα ραξηζηνύλ ζε
ηδηώηεο



ΓΔΝ είκαζηε πνιίηεο δεύηεξε θαηεγνξίαο



ΓΔΝ αλερόκαζηε ηελ ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο καο



ΓΔΝ ράλνπκε ηελ αμηνπξέπεηα καο
Εηηάμε



λα παξακείλεη ν δεκόζηνο ραξαθηήξαο ηεο ΓΔΗ



λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηηή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο



λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ Σειεζεξκάλζεσλ



λα αλαβαζκηζηεί θαη εθζπγρξνληζηεί ν ΑΗ Ακπληαίνπ



λα δηαζθαιηζηεί κε δίθαην ηξόπν ην εξγαζηαθό κέιινλ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ
επηρείξεζε



λα πξνζηαηεπηεί ε δεκόζηα πεξηνπζία



λα απνηειεί ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θύξηα πξνηεξαηόηεηα ησλ δηνηθνύλησλ
Σέινο θαινύκε ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Ν. Φιώξηλαο λα θαηαςεθίζνπλ ην επίκαρν Ν/.
Απαιηούμε ένα καλύηερο μέλλον για ηοσς πολίηες μας, γι’ ασηό και θα αγωνιζηούμε
ώζηε να ζσνετίζοσν να ζοσν εδώ ηα παιδιά μας!

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 121/2018.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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