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          Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου, των δημοτών και κατοίκων  
μας και από εμένα προσωπικά, δεχθείτε τα  θερμά μας συγχαρητήρια για τη διάθεση 
του εξαίρετου επιστήμονα της Ανεξάρτητης Αρχής σας  Δρ. Διονύση Παπαχρήστου, 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ε.. Μ. Π.,  ως ομιλητή στην ημερίδα που 
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο μας την Δευτέρα 18 Ιούλη 2011, με θέμα : 
«Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ στην  Ελλάδα. 
Αιολικοί και Φ/Β σταθμοί στην Ήπειρο και τον Δήμο Σουλίου ».

Η αναλυτική, εμπεριστατωμένη και πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση και 
παρουσίαση του θέματος, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, οι απαντήσεις που 
δόθηκαν από τον ομιλητή σε όλα τα ερωτήματα που του τέθηκαν, καθώς  και από τη 
γενική συζήτηση που ακολούθησε, ανέδειξαν την πρωταρχική ανάγκη και  σημασία 
ανάπτυξης των Α. Π. Ε.  στη χώρα μας. 

Τέλος, σας ευχαριστούμε για την ανιδιοτελή ενημέρωση και υποστήριξη  που 
μέχρι τώρα μας προσφέρατε. Ευελπιστούμε σε μελλοντική επαφή και συνεργασία 
μαζί σας, αφού ο Δήμος μας  ενδιαφέρεται, στο μέτρο του δυνατού και εφικτού, να 
κατασκευάσει και εγκαταστήσει έργα ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή του.   

  
                       Για τη Δημοτική Αρχή          

Η   Δήμαρχος  Σουλίου

    Μπραΐμη – Μπότση   Σταυρούλα 
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