ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 05/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος ηηρ ΓΔΣΔΠΑ για ηην ςλοποίηζη ηος Δπενδςηικού
ηηρ Ππογπαμμαηιζμού. πποϋπολογιζμόρ 1.900.000.00€
Απιθ. Απόθαζηρ: 68/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 14 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 3479/7-03-2018 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 20 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ησάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπάληεο Ηνξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Βεξάλε Φσηεηλή

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Βνιηώηεο Αξγύξεο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηόο εκεξήζηαο ζέκαηνο απνρώξεζε ν
δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπάληεο Ηνξδάλεο.
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 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ην ιόγν ζηνλ πξόεδξν ηεο ΓΔΣΔΠΑ
θ. Υαξηηίδε Δπζύκην νπνίνο είπε ηα εμήο: Ζ ηειεζέξκαλζε επξύηεξεο πεξηνρήο Ακπληαίνπ, ε
νπνία ηέζεθε γηα πξώηε θνξά ζε ιεηηνπξγία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2005, ιακβάλεη ηελ
απαξαίηεηε ζεξκηθή ελέξγεηα 25 MW από ηνλ ΑΖ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνύκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ, πνπ πεξαηώζεθε ζηηο
31.12.2015, ε ΓΔΣΔΠΑ νινθιήξσζε ηα έξγα ησλ επεθηάζεσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
εζσηεξηθώλ δηθηύσλ νηθηζκώλ Ακπληαίνπ, Φηιώηα θαη Λεβαίαο ηεο ηειεζέξκαλζεο
επξύηεξεο πεξηνρήο Ακπληαίνπ. Με ηα έξγα απηά επαπμήζεθε ε ηθαλόηεηα ηνπ Κεληξηθνύ
Αληιηνζηαζίνπ, εγθαηαζηάζεθαλ δύν ελαπνζεθεπηέο 70 MWHtn, έγηλε πδξαπιηθόο
δηαρσξηζκόο θαη κείσζε ησλ πηέζεσλ ζην Φηιώηα, θαηαζθεπάζζεθαλ βξόγρνη πδξαπιηθήο
εμηζνξξόπεζεο εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ Ακπληαίνπ θαη έγηλαλ επεθηάζεηο ηνπ δηθηύνπ
ηειεζέξκαλζεο ζηνπο νηθηζκνύο Ακπληαίνπ, Φηιώηα θαη Λεβαίαο, ζπλνιηθνύ κήθνπο 29.859
κ.
Όπσο έρεη ήδε γλσζηνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο ηνπ ΑΖ Ακπληαίνπ έρεη ηεζεί ζε
θαζεζηώο παξέθθιηζήο πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίαο. Γεδνκέλν είλαη δε όηη απνξξίθζεθε
ζρεηηθό αίηεκα ηεο ρώξαο πξνο ηελ Δ.Δ. γηα αύμεζε ηνπ επηηξεπόκελνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο
ηεο παξαπάλσ κνλάδαο. Μεηά από επαθέο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ηεο ΓΔΣΔΠΑ κε ηνλ
αξκόδην Τπνπξγό, δηαβεβαηώζεθε όηη ζα ζπλερηζζεί ε ιεηηνπξγία ηεο παξαπάλσ κνλάδαο θαη
εληόο ηνπ έηνπο 2019 θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηόδνπ ζέξκαλζεο ησλ θαηνηθηώλ
νηθηζκώλ αξκνδηόηεηαο ΓΔΣΔΠΑ.
Δπίζεο, θαηόπηλ επαθώλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ηεο ΓΔΣΔΠΑ κε ηε ΓΔΖ
ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ παξαζρέζεθε ε δηαβεβαίσζε όηη ζα θαηαζθεπαζηεί Μνλάδα
Ζιεθηξνπαξαγσγήο από Βηνκάδα, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα παξέρεη ζεξκηθή ελέξγεηα γηα ηελ
απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ηειεζέξκαλζεο Ακπληαίνπ, δεδνκέλνπ όηη ρσξνζεηείηαη εληόο
ηνπ ΑΖ Ακπληαίνπ θαη πιεζίνλ ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΣΔΠΑ.
Παξάιιεια ε ΓΔΣΔΠΑ νινθιήξσζε πιήξσο ηελ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ : ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΤΣΖΜΑΣΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ,
πξνϋπνινγηζκνύ 12,5 εθαη. € πιένλ ΦΠΑ, πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηεκέλν, θαηόπηλ
ηεο από 20.01.2017/Α.Π. νηθ. 8245 – ΑΓΑ : 733ΗΟΡ1Γ-ΔΦΓ απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Από ηα
παξαπάλσ εθηεζέληα πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα αληηκεηώπηζεο από κέξνπο ηεο ΓΔΣΔΠΑ ηεο
ππνρξέσζήο ηεο γηα παξνρή ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηνπο ζπλδεδεκέλνπο κε ηα δίθηπα νηθηζκνύο
θαηά ηηο επόκελεο πεξηόδνπο, είηε κε ηε κνλάδα ηεο ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ είηε ησλ
ππνδνκώλ πνπ πξνσζεί λα θαηαζθεπάζεη ε ΓΔΣΔΠΑ, αιιά θαη καθξνπξόζεζκα από ηνλ
ΑΖ Ακπληαίνπ, εθόζνλ αλαβαζκηζηεί ν ζηαζκόο θαη ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο πεξηβαιινληηθέο
αδεηνδνηήζεηο.

Ζ ΓΔΣΔΠΑ αλαινγηδόκελε ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ζέξκαλζεο πνπ παξείρε
από ην έηνο 2004 έσο ζήκεξα ζηνπο θαηνίθνπο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ην δίθηπό ηεο νηθηζκώλ,
θαη έρνληαο ηελ πεπνίζεζε όηη ζα ζπλερίζεη ηελ πιήξε παξνρή ππεξεζηώλ ζέξκαλζεο
ππεξπεδώληαο ηα όπνηα εκπόδηα θαη δπζρέξεηεο εκθαλίδνληαη, πξνσζεί ηνλ ζρεδηαζκό
επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ ηεο θαη ζε άιινπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ όπσο ηνπο νηθηζκνύο ΞΗΝΟ
ΝΔΡΟ θαη ηνλ νηθηζκό ηνπ ΑΓΗΟΤ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΑ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ επελδπηηθνύ ζρεδηαζκνύ είλαη αλαγθαία ε αύμεζε ηνπ
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο ΓΔΣΔΠΑ από ηνλ κέηνρό ηεο – Γήκν Ακπληαίνπ, θαηά ην πνζό
ησλ 1.900.000,00€, το οποίο ο Δήμος θα καλύψει μεσώ των αναλογούντων επιχορηγήσεων από
το ΕΑΠ 2012-2016
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
Σελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο ΓΔΣΔΠΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπελδπηηθνύ ηεο
Πξνγξακκαηηζκνύ από ηνλ κέηνρό ηεο – Γήκν Ακπληαίνπ, θαηά ην πνζό ησλ 1.900.000,00€,
ην νπνίν ν Γήκνο ζα θαιύςεη κεζώ ησλ αλαινγνύλησλ επηρνξεγήζεσλ από ην ΔΑΠ 20122016.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 68/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

