ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8ης/25-11-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 56/2019
ΘΕΜΑ:

Υποβολή αιτήματος προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.
Α.Ε.) για εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου Βελβεντού για την
χρήση φυσικού αερίου στον οικισμό του Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 758/21-11-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Κουκόλη Σοφία
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Τράντα Ιωάννα
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
2 Τζάτσου Βάϊα
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
εισηγούμενη το θέμα, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα παρακάτω:
Μετά από έρευνα για το θέμα της χρήσης φυσικού αερίου κυρίως για θέρμανση
στον οικισμό του Βελβεντού και σε συνεννόηση με την ΕΔΑ-ΘΕΣΣ Α.Ε. καθορίστηκαν
τα βήματα που πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ακολουθήσει για την επίτευξη αυτού
του στόχου.
Σημειωτέον ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. κατέχει το ρόλο της
άσκησης των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
εντός των γεωγραφικών περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης και περιφέρειας
Θεσσαλίας. Η τεχνογνωσία και η σχετική πληροφόρηση υπήρξαν για τον στόχο μας
αναγκαίες ώστε να χαραχτεί οδικός χάρτης ενεργειών.
Στην περίπτωση του Βελβεντού πρέπει α) να περιγραφούν αναλυτικά οι
ανάγκες σε κατανάλωση φυσικού αερίου για τη θέρμανση πρωτίστως του οικισμού με
τα δεδομένα του αριθμού κατοικιών, των επιχειρήσεων, των βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων και κάθε άλλης ενεργοβόρας χρήσης, και β) να υποβληθεί αίτημα
στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε. Α.Ε) για εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου
Βελβεντού για την χρήση φυσικού αερίου στον οικισμό του Βελβεντού.
Είναι γνωστό ότι στον οικισμό μας μετά τις απαγορευτικές για τον μέσο κάτοικο
τιμές του πετρελαίου θέρμανσης η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών
ενέργειας χρησιμοποιεί για τη θέρμανση καυσόξυλα και σε πλείστες περιπτώσεις
κάρβουνο, ξυλίτη και άλλα ακατάλληλα υλικά καύσης επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα
και την υγεία των κατοίκων την μακρά-σχεδόν οκτάμηνη-περίοδο που οι χαμηλές
θερμοκρασίες κυριαρχούν στην περιοχή μας. Η αιθαλομίχλη είναι σύνηθες φαινόμενο
σε όλους τους κρύους μήνες που ξεκινούν από τον Οκτώβριο και φτάνουν ως το Μάιο.
Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων είναι εξίσου γνωστές σε όλους.
Παράλληλα με την κατανάλωση κάρβουνου και ξυλίτη επιβαρύνεται το οικολογικό
αποτύπωμα όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στον Νομό και στην Εθνική μας
Οικονομία.
Ακόμα και στις περιπτώσεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για θέρμανση
τους χειμερινούς μήνες αλλά και ψύξη τους καλοκαιρινούς μήνες η πηγή άντλησης
ενέργειας με τα μέχρι σήμερα δεδομένα κατά μεγάλο ποσοστό είναι οι λιγνίτες με
διαπιστωμένη πολλαπλά την επιβάρυνση του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή είναι
προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής και η αντιμετώπισή της ζήτημα
υψηλής προτεραιότητας για την τοπική Αυτοδιοίκηση.
Με τη χρήση φυσικού αερίου διασφαλίζεται ένα σαφώς καθαρότερο περιβάλλον ενώ
παράλληλα θα είναι σημαντικές και οι οικονομίες μεγέθους για τον μέσο καταναλωτή.
Η ενεργειακή φτώχεια ως πρόβλημα κυρίως των τελευταίων ετών έλαβε διαστάσεις
κοινωνικού προβλήματος και είναι καθήκον των κοινωνιών μας να αντιμετωπιστεί
άμεσα και πρακτικά.
Με βάση αυτά προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει
το Δήμαρχο για την υποβολή έγγραφου αιτήματος συνοδευόμενου από μια
γενική εκτίμηση της υπό κατανάλωση ποσότητας φυσικού αερίου προς τη
Ρ.Α.Ε. Α.Ε. ώστε να δρομολογηθεί η σχετική διαδικασία εξεύρεσης
ενδιαφερόμενου παρόχου φυσικού αερίου στον οικισμό του Βελβεντού.
Τέλος επειδή ο οικισμός του Βελβεντού γειτνιάζει με τους οικισμούς
Πλατανορέματος, Καστανιάς, Λάβας και Σερβίων με ίδια περίπου γεωμορφολογικά και
υψομετρικά χαρακτηριστικά και το ίδιο μικροκλίμα και στους οποίους το πρόβλημα
πρωτίστως της θέρμανσης είναι εξίσου μεγάλο, θα ήταν καλύτερη από κάθε άποψη
εργονομικής διαχείρισης του δικτύου παροχής η συνεργασία των δυο Δήμων για την
υποβολή κοινής αίτησης προς τη Ρ.Α.Ε. Α.Ε.
Στην περίπτωση αυτή εφόσον υπάρξει συνεννόηση με τον όμορο Δήμο Σερβίων
και εκδηλωθεί το ίδιο ενδιαφέρον με αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σερβίων, τότε η αίτηση που θα υποβληθεί μπορεί με τη συγκατάθεση του Σώματος να
είναι κοινή από τους δύο Δήμους.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και αφού έθεσε τις απόψεις
και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υποβολή έγγραφου αιτήματος
συνοδευόμενου από μια γενική εκτίμηση της υπό κατανάλωση ποσότητας φυσικού
αερίου προς τη Ρ.Α.Ε. Α.Ε. ώστε να δρομολογηθεί η σχετική διαδικασία εξεύρεσης
ενδιαφερόμενου παρόχου φυσικού αερίου στον οικισμό του Βελβεντού.
2. Εφόσον υπάρξει συνεννόηση με τον όμορο Δήμο Σερβίων και εκδηλωθεί το
ίδιο ενδιαφέρον με αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων, να
υποβληθεί κοινή αίτηση από τον Δήμο Βελβεντού και τον Δήμο Σερβίων.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 26 Νοεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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