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Από το πρακτικό της αριθμ.   12/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΠΕΔ ΑΜΘ 

Αριθµ. Απόφασης:      34 /2016    

Θέμα: “Έκδοση ψηφίσματος για αντισταθμιστικά ΤΑΡ” 

 

 Στην Θάσο σήμερα,  29 Αυγούστου 2016, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.00΄, 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆/ΑΜΘ), στο Δημοτικό Κτίριο «Καλογερικό», 

στον Λιμένα Θάσου, Δ/νση: Παλαιό Λιμάνι Θάσου, κατόπιν της  με Α.Π 477/23-8-

2016 πρόσκλησης-ημερήσιας διάταξης, του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ .Ευάγγελου Λαμπάκη , Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, που επιδόθηκε 

νόμιμα σε κάθε µέλος της, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ 

75/2011 (ΦΕΚ 182 Α /22-8-2011)«ΠΕΔ & ΚΕΔΕ».  Με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν 

και οι Δήμαρχοι-μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ/ΑΘΜ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν 

στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.  

Ύστερα από διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 11 συγκεκριμένα : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Λαμπάκης Ευάγγελος, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος Δ.Σ 
2. Αθανασιάδης Θεόδωρος, Δημοτικ. Σύμβουλος Προσοτσάνης Γραμματέας Δ.Σ 
3. Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας , Μέλος Δ.Σ 
4. Μαυρίδης Βασίλειος: Δήμαρχος Ορεστιάδας  Μέλος Δ.Σ  
5. Τσομπανόπουλος Ευάγγελος: Δήμαρχος Νέστου Μέλος Δ.Σ 
6. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα: Δήμαρχος Παρανεστίου  Μέλος Δ. Σ   
7. Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος:  Δήμαρχος Θάσου Μέλος Δ.Σ  
8. Καζάκου Φελίνα:  Δημοτική Σύμβουλος  Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ 
9. Γραβάνης Αντώνιος:   Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ  
10. Τσολακίδης Βασίλειος: Δημοτικός Σύμβουλος Αβδήρων Μέλος Δ.Σ 
11. Μιχαηλίδης Παύλος:  Δημοτικός Σύμβουλος  Αλεξανδρούπολης Μέλος ΔΣ  

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσανάκα Δήμητρα, Δήμαρχος Καβάλας Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
2. Αναστασιάδης Φίλιππος, Δήμαρχος Παγγαίου, Μέλος Δ.Σ 
3. Τσιτιρίδης Γεώργιος:  Δήμαρχος Αβδήρων Μέλος Δ.Σ  
4. Δαλακάκης Δημήτριος:Δήμαρχος Δοξάτου Μέλος Δ.Σ 
5. Γιαννόπουλος Βασίλειος: Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου Μέλος Δ.Σ 
6. Καδή Ισμέτ: Δήμαρχος Ιάσμου, Μέλος Δ.Σ 
7. Φιλόσογλου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας Μέλος Δ.Σ 
8. Γκαράνης Ιωάννης:    Δημοτικός Σύμβουλος  Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ  
9. Σιμιτσής Κωνσταντίνος: Δημοτικός Σύμβουλος  Καβάλας Μέλος Δ.Σ 
10. Τσέπελης Εμμανουήλ:  Δημοτικός Σύμβουλος  Ξάνθης Μέλος Δ.Σ   
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Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι Δήμαρχοι –Μέλη της Γ.Σ της ΠΕΔ κ.κ. 1) Πουλιλιός 

Ευάγγελος Δήμαρχος Σουφλίου. 2)Σταυρίδης Ιωάννης Δήμαρχος Μαρωνείας Σαπών 

3)Βίτσας Αθανάσιος Δήμαρχος Σαμοθράκης και οι Πεταμίδης Χαράλαμπος, 

Αντιδήμαρχος Θάσου, Πλαφαδέλης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Θάσου και ο  Γαλατούμος 

Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Σαμοθράκης  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής: 

Έπειτα ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος εκτός της ηµερήσιας διάταξης, προτείνει όπως το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την παρούσα συνεδρίασή του, συζητήσει και λάβει 
απόφαση έκδοσης ψηφίσματος, σχετικά με την καθυστέρηση ενεργοποίησης της 
συμφωνίας μεταξύ της  κοινοπραξίας ΤΑΡ,  του Υπουργού, του Περιφερειάρχη ΑΜΘ 
και της ΠΕΔ ΑΜΘ για τα συμφωνηθέντα αντισταθμιστικά οφέλη, διότι αυτό 
εµφανίζεται ως κατεπείγον. 
 
Το ∆.Σ λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την οποία βρίσκει ορθή και 
δικαιολογηµένη, Βλέποντας και τις διατάξεις του Π.∆. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄182/22-08-
2011) « ΠΕ∆ και ΚΕ∆Ε»  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α 
Χαρακτηρίζει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα 
συνεδρίασή της.  
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το εκτός ηµερήσιας διάταξης Θέµα “Έκδοση 
ψηφίσματος για αντισταθμιστικά ΤΑΡ”, αναφέρει τα εξής: 
« Η κοινοπραξία Trans Adriatic Pipeline AG, έχει ήδη αρχίσει την κατασκευή του 
αγωγού φυσικού αερίου χωρίς να ενεργοποιήσει την υποχρέωση της που προκύπτει 
από τα συμφωνηθέντα από την τριμερή ( Τ.Α.Ρ–Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) συναινούσης της Π.Ε.Δ και το 
χειρότερο δεν απήντησε στα αιτήματα των Δήμων  (έγγραφα – αποφάσεις Δημοτικών 
Συμβουλίων και Π.Ε.Δ) με αντιδεοντολογικό τρόπο αφήνοντας ταυτόχρονα να 
διαρρεύσει  ότι τα αντισταθμιστικά θα κατευθυνθούν σε ήπιες δράσεις και θέματα 
που δεν θα είναι έργα με την κυριολεξία της έννοιας. 

Στην κατεύθυνση αυτή απέστειλα προς την κοινοπραξία ΤΑΡ AG, στις 10 Αυγούστου 
2016 την παρακάτω επιστολή: 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ Α.Μ.Θ. 

Στίλπωνος Κυριακίδη 17-Κομοτηνή 69 100, ΤΘ 249 
Τηλ: 25510-27611, 25310-21975.  E-MAIL : info@pedamth.gr 

Κομοτηνή 10-8-2016 

Αρ. Πρωτ.  459 
Θέμα: Προτάσεις έργων  των Δήμων Αν.Μακεδονίας-Θράκης, προς ένταξη στο Πρόγραμμα 

Κονωνικών Επενδύσεων της κοινοπραξίας ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline) 
 

Κύριοι 

Διαπιστώνοντας και στην τελευταία συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ότι δεν έχετε συνταχθεί με τα όσα συμφωνήθηκαν στην 

τριμερή ( Τ.Α.Π–Υπουργού Περιβάλλοντος και Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης) συναινούσης της Π.Ε.Δ ήτοι:  

- Δεν συγκροτήθηκε μετά από τόσους μήνες η επιτροπή αξιολόγησης . 
- Δεν συγκροτήθηκε η επιτροπή παρακολούθησης  
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- Το χειρότερο χωρίς να απαντάτε στα αιτήματα μας  (έγγραφα – αποφάσεις Δημοτικών 

Συμβουλίων και Π.Ε.Δ) με αντιδεοντολογικό τρόπο αφήνοντας να διαρρεύσει  ότι θα 
κατευθυνθείτε σε ήπιες δράσεις και θέματα που δεν θα είναι έργα με την κυριολεξία 

της έννοιας. 
Επιτέλους απαντήστε καθαρά, έγκαιρα και σταθείτε σωστά  και όχι απαξιωτικά  σε ένα σοβαρό 

( γρήγορα ) διάλογο ενεργοποιώντας τα όσα εσείς θέσατε στη συμφωνία . 

Και επειδή εκπροσωπούμε τους λαούς των δήμων μας χωρίς να μπορούμε να παίξουμε, σας 
καλούμε να πράξετε παν τι που νόμιμα και ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει την υποχρέωση σας 

που προκύπτει από την εταιρική σας  κοινωνική ευθύνη, γιατί η κατασκευή του έργου σας 
άρχισε και θα έπρεπε να συμβαδίζει με την άνω υποχρέωση σας . 

Αναμένοντας με ιώβεια υπομονή  ακόμη, οι δήμαρχοι της Περιφέρειας, προκειμένου να 
λειτουργήσουμε σύμμετρα και αντίστοιχα με την δική σας επιμέλεια ή μη στα όσα αιτηθέντα. 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις προτάσεις των Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ/ΑΜΘ 
     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ          

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
Επειδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει απάντηση από πλευράς της κοινοπραξίας σχετικά 
με τα συμφωνηθέντα και τα σχετικά αιτήματα των Δήμων και τα έργα κατασκευής 
του αγωγού συνεχίζουν κανονικά, προτείνω την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος 
το οποίο θα αποσταλεί στην κοινοπραξία TAP AG: 
«ΨΗΦΙΣΜΑ 
Η απόλυτη πολύμηνη αδράνεια της διοίκησης του ΤΑΡ για την ενεργοποίηση της 
συμφωνίας για τα αντισταθμιστικά οφέλη, όπως  από την κοινοπραξία ετέθησαν  
(συμφωνούντων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Περιφερειάρχη ΑΜΘ και ΠΕΔ ΑΜΘ)   
δημιουργεί δικαιολογημένα την αίσθηση απαξίωσης των τοπικών κοινωνιών της 
περιφέρειάς μας και μας αναγκάζει  να προειδοποιήσουμε την κοινοπραξία  ότι η 
εταιρική της  κοινωνική ευθύνη την υποχρεώνει επιτέλους να υλοποιήσει τις 
υποχρεώσεις της με την εξέταση – αποδοχή των προτάσεών μας για την υλοποίηση 
των έργων στους 11 δήμους, όπως αυτά τα έργα προβλέπονται στις 4 κατηγορίες της 
συμφωνίας μας. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση του ΤΑΡ συνεχίσει την απαξιωτική της 
συμπεριφορά παρελθούσης προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή της παρούσης 
η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  θα κινητοποιηθεί 
φθάνοντας σε ενέργειες που θα οδηγήσουν ενδεχόμενα σε αναστολή της κατασκευής 
των έργων ακόμη και με φυσική παρουσία μας στον τόπο κατασκευής. 
Σημειωτέον ότι η αντισταθμιστικότητα με δεδομένη την έναρξη της κατασκευής του 
έργου έπρεπε σύμφωνα με την ηθική δικαίου να έχει ήδη δρομολογηθεί.» 
 
Το ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜΘ μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, λαμβάνοντας υπόψη 
την εισήγηση του Προέδρου, την οποία βρίσκει ορθή και δικαιολογημένη, βλέποντας 
και τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011( ΦΕΚ Α΄182/22-08-2011) « ΠΕΔ και ΚΕΔΕ» 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α 

 
Να εκδοθεί το παρακάτω ψήφισμα και να αποσταλεί στην κοινοπραξία TAP AG 

«ΨΗΦΙΣΜΑ 
Η απόλυτη πολύμηνη αδράνεια της διοίκησης του ΤΑΡ για την ενεργοποίηση της 
συμφωνίας για τα αντισταθμιστικά οφέλη, όπως  από την κοινοπραξία ετέθησαν  
(συμφωνούντων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Περιφερειάρχη ΑΜΘ και ΠΕΔ ΑΜΘ)   
δημιουργεί δικαιολογημένα την αίσθηση απαξίωσης των τοπικών κοινωνιών της 
περιφέρειάς μας και μας αναγκάζει  να προειδοποιήσουμε την κοινοπραξία  ότι η 
εταιρική της  κοινωνική ευθύνη την υποχρεώνει επιτέλους να υλοποιήσει τις 
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υποχρεώσεις της με την εξέταση – αποδοχή των προτάσεών μας για την υλοποίηση 
των έργων στους 11 δήμους, όπως αυτά τα έργα προβλέπονται στις 4 κατηγορίες της 
συμφωνίας μας. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση του ΤΑΡ συνεχίσει την απαξιωτική της 
συμπεριφορά παρελθούσης προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή της παρούσης 
η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  θα κινητοποιηθεί 
φθάνοντας σε ενέργειες που θα οδηγήσουν ενδεχόμενα σε αναστολή της κατασκευής 
των έργων ακόμη και με φυσική παρουσία μας στον τόπο κατασκευής. 
Σημειωτέον ότι η αντισταθμιστικότητα με δεδομένη την έναρξη της κατασκευής του 
έργου έπρεπε σύμφωνα με την ηθική δικαίου να έχει ήδη δρομολογηθεί.» 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  34/2016 

   Ακριβές Απόσπασμα 
που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση 

 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
           ΤΗΣ  ΠΕΔ ΑΜ-Θ 

 

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ               ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
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