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 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

                                                                                          

AΠΟΠΑΜΑ 

ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 17/2020  ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΡΙΠΟΛΗ 

  ΣΗ 7
ης

 
 
ΜΑΙΟΤ 2020     

 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ  172/2020   

 
ΘΔΜΑ: σζήηηζη και λήυη απόθαζης ζτεηικά με ηον ζτεδιαζμό για ηη 

διαζύνδεζη ηης Σρίπολης με ηο θσζικό αέριο 
 

 ηελ Σξίπνιε  ζήκεξα  ηελ 7
ε
 Μαΐνπ  2020 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12.00΄ ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε, ε 

νπνία έιαβε ρώξα δηα πεξηθνξάο  θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ αξ. 55Α/11-3-2020)  θαη ηνπ κε αξ. πξση. 

18318/13-3-2020 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηεο κε αξ. 40/αξ. πξση. 

20930/31-3-2020 (ΑΓΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ, ύζηεξα από ηελ κε αξ. πξση. 10324/6-5-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο 

Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Παλαγνπνύινπ Γεσξγίαο, ε νπνία 

επηδόζεθε θαη δεκνζηεύηεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

 Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Σδηνύκε Κσλζηαληίλνπ δηαπηζηώζεθε από ηελ 

Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν 

41 κειώλ ζπκκεηείραλ  40 θαη νλνκαζηηθά νη:  

 
1.  Παλαγνπνύινπ Γεσξγία (Πξόεδξνο Γ..) 
2. Φπρνγπηόο Βαζίιεηνο (Αληηπξόεδξνο Γ.) 

3. Καξαιήο Θεόδσξνο (Γξακκαηέαο Γ.) 

4. Υαηδόπνπινο ηέθαλνο 
5. Κνύξνο Ζιίαο 

6. Λαγόο Γεώξγηνο 

7. Μαθαξνύλεο Γεκήηξηνο 
8. πειηόπνπινο Γεώξγηνο 

9. Καλειιόπνπινο Αιέμαλδξνο 

10. Σζαγθαξέιεο Αληώληνο 
11. Οηθνλνκόπνπινο Γεώξγηνο  

12. Αιεμάθεο Βαζίιεηνο 
13. Καξνύληδνπ Διέλε  

14. Παπαδάηνο Ησάλλεο 

15. κπξληώηεο Ησάλλεο 
16. Κνζθηλάο Γεκήηξηνο 

17. Σαζηγηαλλάθεο Γεκήηξηνο 

18. Εακπαζά Υξηζηίλα 
19. Παξαζθεπόπνπινο Ησάλλεο 

20. Κνπθάθεο ηαύξνο 

21. Νηθήηαο Δπάγγεινο 
 

22. Μπνπξηζνπθιήο Αγακέκλσλ 
23. ακπξάθνο Ησάλλεο 

24. Κνζθηλάο Παλαγηώηεο 

25. Λνπκπαξδηάο ηπιηαλόο 
26. Σξίθνιαο Κσλζηαληίλνο 

27. Παπαδεκεηξίνπ σηήξηνο 

28. Καξώλεο Γεώξγηνο 
29. Μπξαθνπκάηζνπ Θενδώξα 

30. Γεσξγαλόπνπινο Νηθόιανο 

31. Σζηακνύινο Νηθόιανο 
32. Σζακνύινο Εαραξίαο 

33. Μαξθόπνπινο Γεώξγηνο 
34. Φαρνύξη Ηκπξαρήκ 

35. Παξαζθεπνπνύινπ – 

Καιαζνύληα Βαζηιηθή 
36. ηακάηεο Υαξάιακπνο 

37. Καηζαθάλαο Κσλζηαληίλνο  

38. Σζαληήια Κσλζηαληίλα 
39. Βόζλνο Γεκήηξηνο 

40. Γνύξγαξεο Δπάγγεινο 

 

Ζ επηθνηλσλία κε ην Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. Παπιή Γεκήηξην, ν νπνίνο είρε 

πξνζθιεζεί λόκηκα, δελ θαηέζηε εθηθηή.   

Ελληνική   
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ηε πλεδξίαζε παξεπξέζεθε θαη ε δεκνηηθή ππάιιεινο θ. Καηζαθνύξνπ Υέξηεη 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

 

Ζ  Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Παλαγνπνύινπ Γεσξγία έδσζε ην ιόγν 

ζην Γήκαξρν θ. Σδηνύκε Κσλζηαληίλν ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ηα αθόινπζα:  

Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο, ΎΜΦΧΝΑ ΜΔ ΑΓΗΑΦΔΤΣΑ 

ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΗΔ ΝΑ ΔΞΑΗΡΔΔΗ νιόθιεξε ηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ, από ην λέν ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ παξνρή αεξίνπ , 

απεληάζζνληαο  ην έξγν πνπ είρε αλαηεζεί ζηε ΓΔΓΑ γηα ηελ  πινπνίεζε ηνπ 

δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Σν ζθεπηηθό ηεο 

ΡΑΔ γηα ηελ ελ ιόγσ απέληαμε είλαη όηη έπξεπε λα ηεο έρεη νξηζζεί  όηη ην 

έξγν ζηελ  Πεινπόλλεζν ζα είρε νινθιεξσζεί  εληόο δεθανθηάκελνπ από ηε 

ΓΔΓΑ.  Σν ζέκα απηό μεθηλάεη από παιηά. Ζ απόθαζε ηεο ΡΑΔ ζύκθσλα κε ηε 

ΓΔΓΑ δελ είλαη λόκηκε, δηόηη δελ εξκελεύεη ε ΡΑΔ νξζά ην λόκν, αθνύ ν 

λόκνο δελ αλαθέξεη όηη πξέπεη ζε 18 κήλεο λα νινθιεξσζεί, γηαηί δελ 

πξνζδηνξίδεηαη πόηε μεθηλάεη ην 18κελν. ύκθσλα κε ηε ΓΔΓΑ έπξεπε ν 

ΓΔΦΑ, πνπ είλαη ν δηαρεηξηζηήο, λα έρεη θηηάμεη (γηα ηελ Σξίπνιε ζηελ 

πεξίπησζή καο) έλα ζηαζκό- εγθαηάζηαζε κεηαηξνπήο ηεο πίεζεο ηνπ αεξίνπ 

από ηνλ ήδε ππάξρνληα δηεξρόκελν αγσγό αεξίνπ πξνο Μεγαιόπνιε. Απηό ην 

ζηαζκό έπξεπε λα ηνλ έρεη θηηάμεη ε ΓΔΦΑ, ζύκθσλα κε απηά πνπ 

ηζρπξίδεηαη ζε ζεκεξηλή ηειεθσληθή  επηθνηλσλία καο ν Πξόεδξνο ηεο ΓΔΓΑ  

θ. Κνηξώλεο. Σν 18κελν, ζύκθσλα κε ηε ΓΔΓΑ, ζα έπξεπε λα μεθηλήζεη από 

ηόηε πνπ   ζα είλαη  έηνηκνο ν ζηαζκόο γηα λα μεθηλήζεη  ζηε ζπλέρεηα ην δίθηπν 

πξνο ηνπο απνδέθηεο-ρξήζηεο. Ο θ. Κνηξώλεο έρεη δειώζεη όηη ε ΓΔΓΑ  

πξνηίζεηαη  λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά απηήο ηεο απόθαζεο ηεο Ρπζκηζηηθήο 

Αξρήο Δλέξγεηαο. Απηή ε απόθαζε ηεο ΡΑΔ  ζεκαίλεη  πξαθηηθά όηη αθαηξεί 

ηελ άδεηα από ηε ΓΔΓΑ γηα ηε δηαλνκή ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, κε ελδερόκελε 

πξόζεζε λα ηε δηαζέζεη ζε νπνηνδήπνηε Ηδηώηε εκθαλίζεη δπλαηόηεηα θαη 

πξόζεζε πινπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ ηεο δηαλνκήο αεξίνπ.  

 

Αθνινύζσο ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαο ην ιόγν 

ηνπνζεηήζεθαλ επί ηεο αλσηέξσ εηζήγεζεο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη κε ηε ιεπθή ςήθν 

ηνπ Γεκνηηθνύ ύκβνπινπ θ. Γνύξγαξε Δπάγγεινπ  
 

Α Π Ο Φ A  Ι  Α Ν  Ο Μ Ο Φ Ω ΝΑ  

 

Σην έκδοζη ηοσ κάηφθι υηθίζμαηος:  

Ζ έληαμε ηεο Αξθαδίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζην δίθηπν ηνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ, είλαη έλα αίηεκα πνιιώλ εηώλ από ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή καο, ηνπο πνιίηεο θαη ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ 

ηόπνπ. Σν θπζηθό αέξην, σο παξνρή ελέξγεηαο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό  ηόζν γηα ηελ 
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νηθηαθή νηθνλνκία, όζν θαη γηα ηελ εμνηθνλόκεζε  ζηηο κηθξέο θαη κεγαιύηεξεο 

ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ζ’ εθείλεο πνπ πξνζπαζνύλ λα ζηεζνύλ θαη λα 

επηβηώζνπλ. ηελ Σξίπνιε, πνπ είλαη ην θέληξν θαη ε έδξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη  

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ιεηηνπξγνύλ  Πεξηθεξεηαθό Ννζνθνκείν, δπν 

ζηξαηόπεδα θαη πνιιέο άιιεο Γεκόζηεο ππεξεζίεο. Ο Γήκνο Σξίπνιεο, είλαη νξεηλόο 

Γήκνο κε απμεκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο γηα ηε ζέξκαλζε θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη έρεη αλάγθε ην θπζηθό αέξην, γηαηί  κεηώλεη ζεκαληηθά ην ελεξγεηαθό θόζηνο 

θαηά 40% πεξίπνπ. 

Γηακαξηπξόκαζηε γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ  έξγνπ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο ηνπ 

θπζηθνύ αεξίνπ, πνπ, ελώ έπξεπε λα έρεη μεθηλήζεη από ην β΄εμάκελν ηνπ 2015, 

αλαβάιιεηαη ζπλερώο θαη δελ πινπνηείηαη. Πξόζθαηα δεκνζηεύκαηα αλαθέξνληαη ζε   

απόθαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο γηα αιιαγή επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ 

αλάπηπμεο δηθηύσλ δηαλνκήο θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηελ πεξίνδν 2020-2024  θαη 

εμαίξεζε ηεο Σξίπνιεο (θαη άιισλ πόιεσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ) από ην έξγν δηθηύνπ 

δηαλνκήο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη γη απηό εθθξάδνπκε ηε βαζηά καο αλεζπρία. 

Απεπζπλόκαζηε πξνο ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο(ΡΑΔ), ηε Γεκόζηα Δπηρείξεζε 

Γηθηύσλ Γηαλνκήο Αεξίνπ (ΓΔΓΑ),  ηνπο Βνπιεπηέο Αξθαδίαο, ηα θόκκαηα πνπ 

εθπξνζσπνύληαη ζηε Βνπιή, ηελ  Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ην Τπνπξγείν  

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Απαηηνύκε άκεζα ηελ έληαμε ηεο Σξίπνιεο  ζην 

ζρεδηαζκό δηαλνκήο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. Θέινπκε λα έρνπκε ην θπζηθό αέξην  ζηελ 

Σξίπνιε ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο πξνο 

θαηαλάισζε.  

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 172/2020.     

                           

                       Ζ Πξόεδξνο                                                                   Σα Μέιε 

ηνπ Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ Σξίπνιεο 

    

 

    ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ 
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