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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/29-5-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 158

Περίληψη
Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για
την διαδρομή του ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ Τ.Α.Ρ. (Trans Adriatic Pipeline)

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.23740/23-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
15) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
16) Μπένης Δημήτριος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
17) Ξυνίδης Αθανάσιος
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
5) Βασιλούδης Ηλίας
19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
6) Βορίδης Δημήτριος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
21) Πούλιος Χρίστος
8) Ηλιάδης Θωμάς
22) Πατσίδου Δέσποινα
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23) Τσεγγελίδης Ιωάννης
10) Καλογερής Κρίτων
24) Φανουράκης Εμμανουήλ
11) Κολλάρος Γεώργιος
25) Φωτιάδης Νικόλαος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
26) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
13) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
14) Μαζαράκης Σπύρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης
5) Τσέπελης Εμμανουήλ
2) Μπεκτές Σαμπρή
6) Φιλίππου Φίλιππος
3) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7) Τοπ Ισμέτ
4) Ταρενίδης Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής
Γίνεται μνεία ότι οι δ.σ. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ και Καραγιαννίδου Σοφία αποχώρησαν οριστικά από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο δ.σ. Βορίδης Δημήτρης
αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 6ου θέματος οριστικά, η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα
αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7ου θέματος και ο δ.σ. Παναγιωτίδης
Γρηγόρης αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 11ου θέματος
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Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την
αριθμ.πρωτ.23918/23-5-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρουμε ότι με το 20628/8-5-2013 έγγραφό της η T.A.P. (Trans Adriatic Pipeline) μας
ανακοίνωσε ότι καθόρισε την οριστική διαδρομή διέλευσης του Διαδριατικού Αγωγού φυσικού Αερίου, ο
οποίος διέρχεται νότια από την Εγνατία οδό, και σε ένα τμήμα του, νότια της Λεύκης, μήκους περίπου
1.300,00 μέτρων, διέρχεται από τα όρια του Δήμου Ξάνθης.
Επίσης ζητείται από την ως άνω εταιρία γραπτή συγκατάθεση για την διαδρομή του αγωγού.
Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Κολλάρο Γεώργιο ο οποίος
μεταξύ άλλων είπε τα εξής: «Είναι σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης αλλά και των οργάνων τοπικής
διοίκησης να υπηρετήσουν την πολιτική παράδοσης του πλούτου που υπάρχει στη χώρα μας στα μονοπώλια
προκειμένου αυτά να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους και να βγάλουν τεράστια κέρδη. Είναι συνέχεια των
αποφάσεων εντός της Ε.Ε. για απελευθέρωση και ενοποίηση στην αγορά ενέργειας η οποία οδηγεί την
Ελλάδα σε μεγαλύτερη ενεργειακή εξάρτηση, εμπλοκή στα ανταγωνιστικά σχέδια μονοπωλιακών ομίλων για
τη διέλευση των αγωγών. Οι δρόμοι της ενέργειας (πετρέλαια, φυσικό αέριο κλπ) και οι οξύτατοι
ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων πάντα εγκυμονούν το πολύ σοβαρό ενδεχόμενο
πολεμικών συγκρούσεων και ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων ,περιφερειακών και γενικών, ειδικά σε περιόδους
βαθιάς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Σε αυτούς ακριβώς τους ανταγωνισμούς εγκλωβίζεται συνειδητά
και η αστική τάξη της Ελλάδας, με τις ιδιωτικοποιήσεις των υποδομών Ενέργειας και τη βαθύτερη εμπλοκή
στα διάφορα επιχειρηματικά σχέδια. Η παραπέρα απελευθέρωση της Ενέργειας και οι υποδομές που
φτιάχνονται και θα φτιαχτούν, δεν πρόκειται να βγάλουν περιοχές της Ελλάδας από την ενεργειακή
απομόνωση, ούτε θα φτηνύνει η Ενέργεια για τα λαϊκά νοικοκυριά. Για τους λόγους που αναλύσαμε
παραπάνω είναι προφανές ότι η Λαϊκή Συσπείρωση απορρίπτει το έγγραφο της Trans Adriatic Pipeline
20628/8-5-2013 επί του οποίου εισηγείται το τμήμα Μελετών και εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και καλούμε τους εργαζόμενους να υψώσουν τείχος αντίστασης
στην πολιτική παράδοσης του πλούτου της χώρας στα ντόπια και ξένα μονοπώλια και την συνειδητή
παραχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του για την οριστική διαδρομή διέλευσης του Διαδριατικού Αγωγού φυσικού
Αερίου (ΤΑΡ) ο οποίος διέρχεται νότια από την Εγνατία οδό, και σε ένα τμήμα του, νότια της Λεύκης,
μήκους περίπου 1.300,00 μέτρων, διέρχεται από τα όρια του Δήμου Ξάνθης.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Κολλάρος Γεώργιος για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό
μέρος της απόφασης.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-6-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

