
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                               Αριθµ. Α̟όφ :  298/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 Α̟ό το ̟ρακτικό της 20ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   13- 11- 2017     ηµέρα ∆ευτέρα    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 39356/6-11-2017  ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου  67    του        

Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:    
……………………………………………………………………………………….. 
 Πρόταση ̟ρος το ∆Σ της ∆ΕΤΗΠ να εξετάσει το θέµα 
τρο̟ο̟οίησης  Κανονισµού   λειτουργίας. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
                

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κοκκινίδης Γεώργιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Καραφουλίδης Ανέστης  6 Κάλφας Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
9 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 9 Μίχος Κωνσταντίνος         
10 Αριστερίδης Ιωάννης 10 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      
11 Χαιτίδης Γεώργιος 11 Ανδρεάδης Κων/νος 

    12 Κύρκα Μαρία   
    13 Παπαοικονόµου Παντελής         

14 Βρυζίδου Παρασκευή 
15 Μπίγγας Στέφανος 
16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
17 Τσολακίδης Ισαάκ 
18 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
19 Καραίσκος Γεώργιος 
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20 Απαζίδου Σοφία 
21 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
22 Χόλµπα Αντωνία 

                           
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών     
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην ∆ηµοτική Σύµβουλο 
Α̟αζίδου Σοφία η ο̟οία υ̟έβαλε την ̟ρότασή της ̟ρος το σώµα 
κατά τρό̟ο σαφή και εµ̟εριστατωµένο αιτιολογώντας το λόγο του 
κατε̟είγοντος.  
Η ̟λειοψηφία των Συµβούλων δέχθηκε να συζητηθεί το εν λόγω θέµα 
και ως εκ τούτου δόθηκε εκ νέου ο λόγος στην κ. Α̟αζίδου η ο̟οία 
εισηγούµενη το θέµα ανέφερε τα ̟αρακάτω : 
Ό̟ως όλοι γνωρίζετε και έχετε ακούσει υ̟άρχουν  ̟ολλοί δηµότες 
οικοδοµών ̟ου έχουν ̟ληρώσει ,  είναι συνε̟ής ̟αρά ταύτα τους έχει 
γίνει διακο̟ή ̟αροχής Τηλεθέρµανσης λόγω του ότι κά̟οιος α̟ό την 
οικοδοµή δεν έχει ̟ληρώσει. 
Η Τηλεθέρµανση έχει υ̟ογράψει συµβόλαια  µε τον κάθε 
καταναλωτή ξεχωριστά και όχι συνολικά οι λογαριασµοί θα ̟ρέ̟ει 
να είναι ατοµικοί . Αλλά σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου και 
τον κανονισµό ο λογαριασµός εκδίδεται για κάθε κτίριο  Ζητώ να 
αλλάξει ο κανονισµός λειτουργίας της ∆ΕΤΗΠ και τα συµβόλαια και 
να βρεθεί λύση να µην υ̟άρχουν  µόνο υ̟οχρεώσεις του καταναλωτή 
και καµία υ̟οχρέωση της ∆ΕΤΗΠ. 
Ύστερα α̟ό τις το̟οθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων οι α̟όψεις 
των ο̟οίων είναι καταγεγραµµένες στα α̟οµαγνητοφωνηµένα 
̟ρακτικά το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος  ο ο̟οίος τόνισε ότι το  
συγκεκριµένο θέµα τον α̟ασχόλησε ̟ερισσότερο α̟ό τον καθένα και 
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δεν είναι εύκολο να αντιµετω̟ισθεί . Η εφαρµογή του Νόµου των 100 
δόσεων θα δώσει λύση σε όσους έχουν την ̟ρόθεση να ̟ληρώσουν . 
Ίσως η συνένωση των δύο ε̟ιχειρήσεων της ∆ΕΤΗΠ και ∆ΕΥΑΕ ,  
µ̟ορεί και αυτή να δώσει λύση . 
 Συνεχίζοντας ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε ότι εάν η  ̟ροτεινόµενη 
τρο̟ο̟οίηση του κανονισµού µ̟ορεί να συνεισφέρει στην 
αντιµετώ̟ιση του ̟ροβλήµατος, τούτο θα ̟ρέ̟ει να γίνει 
α̟οκλειστικά δια της µόνη ̟ροβλε̟όµενης οδού ήτοι, της ̟ρότασης 
̟ρος το ∆Σ της ∆ΕΤΗΠ ̟ροκειµένου να εξετάσει άµεσα το θέµα της 
τρο̟ο̟οίησης του κανονισµού στο µέτρο ̟ου αυτό είναι νοµικά 
ε̟ιτρε̟τό ώστε να δοθεί λύση 
 
 
                                      Αριθµ. α̟όφ. 298/2017 
 
Το ∆Σ µετά α̟ό τα ̟αρα̟άνω  
 
                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Προτείνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΤΗΠ να εξετάσει άµεσα 
το θέµα τρο̟ο̟οίηση του Κανονισµού λειτουργίας της 
Τηλεθέρµανσης στο µέτρο ̟ου αυτό είναι νοµικά ε̟ιτρε̟τό,  ώστε να 
δοθεί λύση στο σοβαρό ζήτηµα ̟ου υφίσταται σε οικοδοµές στις 
ο̟οίες ενώ ̟ληρώνουν οι ̟ερισσότεροι ενοικιαστές – ιδιοκτήτες των 
διαµερισµάτων, η ∆ΕΤΗΠ ̟ροβαίνει σε διακο̟ή της ̟αροχής 
θερµικής ενέργειας της οικοδοµής . 
 
 

          Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 298 /2017 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                         Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                  Ζαµανίδης Σάββας 
          

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Καραφουλίδης Ανέστης 
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 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 10. Χαιτίδης Γεώργιος 

                                        11. Αριστερίδης Ιωάννης 

 12.  Κύρκα Μαρία 

 13.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 14. Βρυζίδου Παρασκευή 

 15. Μπίγγας Στέφανος   

 16.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 17.  Τσολακίδης Ισαάκ 

              Πτολεµαΐδα 18. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

    Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          19. Καραϊσκος Γεώργιος 

              Συµβουλίου 20.   Απαζίδου Σοφία 

           21.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

   Πα̟αοικονόµου Παντελής 22. Χόλµπα Αντωνία 
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