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Θέμα: «Απάντηση σε πρόταση σας για συνάντηση με θέμα την από 16-5-2018 αναφορά
του παραρτήματός μας»
Σχετ.: Υπ. αριθμ. πρωτ. 280/16-05-2018 έγγραφη αναφορά μας και η υπ. αρ. πρ. LTTAPGR-GRSK-00510 /30-05-2018 έγγραφη απάντηση σας.
Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής αναφοράς μας λάβαμε την σχετική απάντηση σας, όπου
μας προτείνετε να συναντηθούμε μαζί σας για περαιτέρω συζήτηση επί των συγκεκριμένων
θεμάτων της αναφοράς μας. Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματός μας εξετάζοντάς τα
ανωτέρω έγγραφα, καθώς και τις σχετικές εξελίξεις επί του θέματος της αναφοράς μας,
έχει ως απάντηση στην πρόταση σας τα παρακάτω:


Η ανωτέρω σχετική απάντηση σας στην αναφορά μας, επ’ ουδενί δεν απαντάει στα
ζητήματα που σας θέτουμε, καθώς και στα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν από
αυτά τα τεχνικά προβλήματα κι αφορούν άμεσα τους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής.
 Τα ζητήματα που θέτουμε με την αναφορά μας, έχουν τεθεί και στον αρμόδιο
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από αναφορά που έκανε προς το
Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων και αφορούσε τον αρμόδιο Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η βουλευτής Σερρών κα Αφροδίτη Σταμπουλή. Στη
συγκεκριμένη αναφορά επισύναψε η κα βουλευτής και τη δική μας επιστολή
αναφοράς.



Οποιαδήποτε λοιπόν συνάντηση μαζί σας για συζήτηση επί των θεμάτων της
αναφοράς μας είναι πρόωρη εφόσον ακόμα δεν έχει υπάρξει σχετική απάντηση από
το αρμόδιο Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση, μετά την απάντηση του Υπουργείου,
είμαστε στη διάθεση σας για μια τέτοια συνάντηση.
Παραμένουμε

στη

διάθεση

σας

για

οποιαδήποτε

αναμένοντας πάντοτε την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού.
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