
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ              Αριθμ. Απόφ.  55 /2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της 8ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα   28-05-2020    ημέρα  Πέμπτη    και  ώρα  18:00   
το Δημοτικό Συμβούλιο   συνήλθε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( σχετική η 
υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020   εγκύκ ΥΠ ΕΣ)   ύστερα  από    την  υπ ’αριθ. 
9588/22-5-2020 πρόσκληση  του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα  στον καθένα 
από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν 
τα παρακάτω θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 70/2020 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την έγκριση σχεδίου 
Σύμβασης  πλαισίου  για την τροφοδότηση  της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με 
θερμότητα από την μονάδα V 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 

 
1. Τουρτούρης Αθανάσιος 
2. Ανδρονικίδου Ιωάννα  
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25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Μωυσιάδης Στυλιανός 
27. Καραβασίλης Ιωάννης 
28. Σπόντης Δημήτριος 
29. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
31. Χόλμπα Αντωνία 

 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβίβασε  με email στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου την 70/2020 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ  σχετικά με την έγκριση σχεδίου 
σύμβασης  πλαισίου  για την τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης με θερμότητα 
από την μονάδα V για έγκριση . 
Σύμφωνα με το προοίμιο της σύμβασης η ΔΕΗ, αφενός και ο Δήμος Εορδαίας 
με τη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης αφετέρου αποφάσισαν να 
υλοποιήσουν ένα σύστημα  παραγωγής και μεταφοράς θερμικής ενέργειας  για 
την τροφοδότηση  του δικτύου ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πτολεμαΐδας με σκοπό την 
εξασφάλιση  ενός τρόπου θέρμανσης των κατοίκων χωρίς ρύπανση του 
περιβάλλοντος . 
Για την υλοποίηση της βούλησης των δύο μερών για την παροχή αυτής της 
θερμικής ενέργειας  συμφωνούνται τα όσα αναφέρονται στην σύμβαση . 
Έπειτα από  τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Σύμφωνα με τα σχετικά email που εστάλησαν  
Οι Δ.Σ. Τερζοπούλου, Μιχος, Σίσσιος, Ταιρίδης, Δίκας, Τσάγια Τραχανάς 
Μπίγγας και Κωτσίδης με σχετικό email ψήφησαν θετικά εφόσον είναι όλα 
σύννομα  
ΟΙ ΔΣ Κοκκινίδης,,  Μωυσιάδης και . Σολαχίδου διαφώνησαν με την εν λόγω 
σύμβαση και ζητούν την αλλαγή του άρθρου 3 .που με βάση αυτό περνάει η 
θέση της ΔΕΗ για την επόμενη περίοδο δηλ το κλείσιμο των μονάδων χωρίς 
καμία μέριμνα για την Τ/θ  
Η ΔΣ Χόλμπα δήλωσε παρών. και θεωρεί την πρόταση της ΔΕΤΗΠ προσωρινή 
και όχι ουσιαστική. ως λαϊκή συσπείρωση είμαστε ενάντια  στη λεγόμενη 
απολιγνιτοποίηση . 
  
 
  
                                               Αριθμ. απόφ. 55/2020 
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Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του  την 70/2020 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ , το τελικό σχέδιο 
σύμβασης πλαίσιο για την τροφοδότηση της Τ/Θ  καθώς και τα σχετικά  email 
που εστάλησαν στην γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου 
 
                                               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Εγκρίνει την 70/2020 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ  που αφορά το σχέδιο σύμβασης – 
πλαίσιο για την τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με θερμότητα 
από την μονάδα V  με τις τελικές τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο 
υπ’αριθ. 2902/15-4-2020 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ η σύμβαση  έχει ως εξής :  
 
  "ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V " 
Σήμερα την .............................  μεταξύ: 

α. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
Α.Ε.» (δ.τ. Δ.Ε.Η. η Δ.Ε,Η. Α.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 
30) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο 
Στάσση, καλούμενη εφεξής και χάριν συντομίας «Δ.Ε.Η.» 

και 

βΙ.Του ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, νόμιμα εκπροσωπούμενου στην παρούσα από το Δήμαρχο 
Εορδαίας και πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. κ. Παναγιώτη Π λα κεντά, και 

β2. Της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π·), νόμιμα 
εκπροσωπούμενης στην παρούσα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. κ. Καρακασίδη Δημήτριο, 
καλούμενων εφ' εξής και χάριν συντομίας «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ» 
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Δ.Ε.Η. αφενός και ο Δήμος Εορδαίας με τη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας 
(Δ.Ε.ΤΗ.Π,) αφετέρου, αποφάσισαν να υλοποιήσουν ένα σύστημα παραγωγής και μεταφοράς 
θερμικής ενέργειας για την τροφοδότηση του δικτύου ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πτολεμαΐδας με σκοπό την 
εξασφάλιση ενός τρόπου θέρμανσης των κατοίκων, χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Για την υλοποίηση της βούλησης των δύο μερών για την παροχή αυτής της θερμικής 
ενέργειας συμφωνούνται μεταξύ της Δ.Ε.Η. και του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ και γίνονται αποδεκτά τα 
παρακάτω : 

Άρθρο 1 

Η Δ.Ε.Η. αποδέχεται να παρέχει θερμική ενέργεια στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ με τις προϋποθέσεις και τους 
όρους οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση Πλαίσιο και στις Ειδικές Συμπληρωματικές 
Συμβάσεις, που θα υπογραφούν σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

1. Η θερμική ενέργεια θα παρέχεται από τη Δ.Ε.Η. στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σε σημείο που θα 
βρίσκεται σε χώρο ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Η. (εφεξής: «Σημείο Παροχής») το οποίο θα 
αποτελεί το όριο διαχωρισμού των εγκαταστάσεων ευθύνης της Δ.Ε.Η. και των 
εγκαταστάσεων ευθύνης του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. 

2. Η επιλογή του τρόπου παραγωγής, η σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και  
συντήρηση των εγκαταστάσεων παραγωγής θεριμής ενέργειας μέχρι το σημείο παροχής 
ανήκει στην αρμοδιότητα της ΔΕΗ. 

3. Η σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αποκλειστικά και μόνο των 
εγκαταστάσεων μεταφοράς της θερμικής ενέργειας μετά το Σημείο Παροχής ανήκει στον 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων ΔΕΗ εφόσον τμήμα των ανωτέρω 
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εγκαταστάσεων είναι τοποθετημένο σε ιδιόκτητο χώρο της. 

4. Η παρεχόμενη θερμική ισχύς στο Δήμο Εορδαίας θα προέρχεται από τη Μονάδα «ΑΗΣ 
Πτολεμαΐδας V». Η συνολικά αποδιδόμενη θερμική ισχύς της Μονάδας θα είναι έως 140 
MW και θα αφορά το σύνολο των καταναλωτών. 

5. Η Δ.Ε.Η. αποδέχεται να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις και μετασκευές στη 
Μονάδα «ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V» και να κατασκευάσει τις αναγκαίες συμπληρωματικές 
εγκαταστάσεις εντός του χώρου ιδιοκτησίας της, προκειμένου να παρέχει θερμική 
ενέργεια στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ενώ ο τελευταίος αναλαμβάνει να καταβάλλει στη Δ.Ε.Η. 
το σύνολο των απαιτούμενων για τα ανωτέρω δαπανών. 

6. Ο Δήμος Εορδαίας και η Δ.Ε.ΤΗ.Π. ευθύνονται έναντι της Δ.Ε.Η. από κοινού, αδιαίρετα 
και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνουν τόσο με τη Σύμβαση Πλαίσιο, όσο και με τις Ειδικές Συμπληρωματικές 
Συμβάσεις που θα συναφθούν. 

Άρθρο 2 
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ θα καταβάλει στη Δ.Ε.Η. το σύνολο των δαπανών για τις αναγκαίες τροποποιήσεις 
και μετασκευές της Μονάδας «ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V» και την κατασκευή των συμπληρωματικών 
εγκαταστάσεων στη Μονάδα αυτή, οι οποίες είναι αναγκαίες για την παραγωγή και μεταφορά 
θερμότητας μέχρι το Σημείο Παροχής, σύμφωνα με τους όρους που θα συμφωνηθούν με Ειδική 
Συμπληρωματική Σύμβαση, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 5 της παρούσας. 
Η σχεδίαση, μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων μεταφοράς της θερμικής ενέργειας μετά το 
Σημείο Παροχής θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ με την επιφύλαξη 
ιδιόκτητο χώρο της. 
Άρθρο 3 
Η συνολική θερμική ισχύς που θα παρέχεται απάτη Μονάδα «ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V» θα ανέρχεται κατά 
μέγιστο σε 140 MWth και δεν θα υπερβαίνει την τεχνικά επιτρεπόμενη τιμή η οποία αντιστοιχεί στο 
φορτίο που λειτουργεί ανά πάσα χρονική στιγμή η Μονάδα. Σε περίπτωση που η Μονάδα είναι εκτός 
λειτουργίας ή δεν είναι διαθέσιμη (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω βλάβης ή ζημιάς, ή 
παρουσιάζει αδυναμία ένταξης στο δίκτυο ή μειωμένη απόδοση), η Δ.Ε.Η. θα χορηγεί όση ποσότητα 
θερμικής ενέργειας δύναται να διαθέσει και ον δεν διαθέτει δεν υποχρεούται να παρέχει θερμική 
ενέργεια στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Στην περίπτωση αυτή, την ευθύνη παροχής θερμικής ενέργειας στο 
δίκτυο της ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ με ιδία μέσα 
(βοηθητικό λέβητα, δεξαμενές αποθήκευσης θερμικής ενέργειας κ.λ.π.). 
Η Δ.Ε.Η. ουδεμία απολύτως ευθύνη και υποχρέωση θα έχει για την κάλυψη/αποκατάσταση 
οιασδήποτε φύσεως , μορφής και εκτάσεως ζημίας που τυχόν θα υποστεί ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ εάν λόγω 
ζημιάς ή βλάβης στις εγκαταστάσεις της ή εάν η Μονάδα για οποιοδήποτε λόγο ευρίσκεται εκτός 
λειτουργίας ή δεν είναι διαθέσιμη ή εμφανίζει αδυναμία ένταξης στο σύστημα ή παρουσιάσει μειωμένη 
απόδοση και εν γένει βρεθεί σε αδυναμία να καλύψει τη ζήτηση θερμικής ενέργειας από τον 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για το δίκτυο ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. 
 
Η Δ.Ε.Η. θα ηωλεί τη θερμική ενέργεια που θα παράγει και θα καλύπτει τη ζήτηση του δικτύου 
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ θα την αγοράζει σε τιμή που θα καλύπτει κάθε επιβάρυνση 
της Δ.Ε.Η. για παροχή της θερμικής ενέργειας στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Το τιμολόγιο πώλησης της 
θερμικής ενέργειας θα βασίζεται στο κόστος της παραγωγής θερμότητας που θα προέρχεται από 
συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με καύση του εκάστοτε καυσίμου ή μίγματος 
καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της αντίστοιχης θερμικής ενέργειας. 
Η λειτουργία και το μίγμα καυσίμου της Μονάδας «ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V», καθορίζεται από το Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και εν γένει τη σχετική εθνική νομοθεσία με την οποία η 
ΔΕΗ υποχρεούται σε συμμόρφωση, καθώς και από τον Επιχειρησιακό Σχεδίασμά της Δ.Ε.Η. 
                    3      Ο καθορισμός του τιμολογίου πώλησης της θερμικής ενέργειας από τη Δ.Ε.Η. και οι  
                            λοιποί όροι παροχής ενέργειας από τη Δ.Ε.Η. στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ θα περιγραφούν  
                             αναλυτικά σε Ειδική Συμπληρωματική Σύμβαση (ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ  
                             ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) σύμφωνα με το Άρθρο 5 της παρούσας 
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Άρθρο 4 
Οι συμβαλλόμενοι θα ορίσουν δύο εκπροσώπους, έναν η κάθε πλευρά, οι οποίοι θα καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης. 
Άρθρο 5 
Το περιεχόμενο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ θα εξειδικευθεί με Ειδικές 
Συμπληρωματικές Συμβάσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, με βάση τα όσα 
αναφέρονται στο Άρθρα 2 και 3 οι οποίες θα δρομολογηθούν κατά προτεραιότητα. 
 
Συγκεκριμένα πρέπει να καταρτισθούν και να τεθούν σε ισχύ: 
ί. Ειδικές Συμπληρωματικές Συμβάσεις, δια των οποίων: 
α. ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ θα αναλάβει τις δαπάνες των Μελετών και εκτέλεσης των εργασιών 
που πρέπει να γίνουν μέχρι το Σημείο Παροχής, του νέου εξοπλισμού που πρέπει να 
εγκατασταθεί εντός του «ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V», και τις τροποποιήσεις/μετασκευές σε 
υφιστάμενο εξοπλισμό που πρέπει να γίνουν μέχρι το Σημείο Παροχής, για την παροχή 
της θερμικής ενέργειας σύμφωνα με το Άρθρο 2 της παρούσας. 
β. η Δ.Ε.Η. θα αναλάβει την εκπόνηση των απαραίτητων Μελετών, και την υλοποίηση 
του Έργου Παροχής Θερμικής Ενέργειας (τροποποιήσεις/μετασκευές σε υφιστάμενο 
εξοπλισμό, εγκατάσταση νέου εξοπλισμού), της πιο πάνω παραγράφου (Ι.ί.α.). 
ϋ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ μεταξύ Δ.Ε.Η. και ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ με τους 
όρους τροφοδότησης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με θερμότητα από την μονάδα 
Πτολεμαΐδα V, την πώληση από τη Δ.Ε.Η. και αγορά από τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ της θερμικής 
ενέργειας και λοιπούς όρους, σύμφωνα με τα Άρθρα 2 και 3 της παρούσας. 
 
Η ευθύνη και οι δαπάνες για τη σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 
των εγκαταστάσεων μεταφοράς της θερμικής ενέργειας μετά το Σημείο Παροχής 
βαρύνουν τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της ΔΕΗ εφόσον 
τμήμα των ανωτέρω εγκαταστάσεων τοποθετηθεί σε ιδιόκτητο χώρο της. 
Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται ότι προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο και να 
υπογράφουν οι ανωτέρω Ειδικές Συμπληρωματικές Συμβάσεις θα εξασφαλίσουν όλες τις 
κατά περίπτωση απαιτούμενες από τη σχετική Νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
Άρθρο 6 
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα (ένα για τη Δ.Ε.Η. και 
δύο για τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ) και υπογράφτηκε νόμιμα από τους αρμόδια 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συμβαλλομένων, την ημερομηνία που αναφέρεται 
στην αρχή της Σύμβασης. 
Η παρούσα σύμβαση ισχύει με την υπογραφή της και παραμένει σε ισχύ, σε 
συμμόρφωση με τις επιλογές του ισχύοντος Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΕΣΕΚ). Για τις μεταβολές που ενδέχεται να απαιτηθούν βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας καθώς και του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Δ.Ε.Η. οι συμβαλλόμενοι 
συμφωνούν να εξετάσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη λήψη των 
σχετικών αποφάσεων την ισχύ και τους όρους τόσο της παρούσας Σύμβασης Πλαίσιο 
όσο και των Συμβάσεων Παροχής Θερμικής Ενέργειας. 
Η σύμβαση αυτή διέπεται οπό το Ελληνικό Δίκαιο ενώ για κάθε διαφορά που απορρέει 
από την παρούσα, αρμόδια δικαστήρια προς επίλυσή της ορίζονται τα δικαστήρια των 
Αθηνών. 
 

Οι Δ.Σ. Τερζοπούλου, Μιχος, Σίσσιος, Ταιρίδης, Δίκας, Τσάγια Τραχανάς Μπίγγας και Κωτσίδης με 
σχετικό email ψήφησαν θετικά εφόσον είναι όλα σύννομα  
ΟΙ ΔΣ Κοκκινίδης,,  Μωυσιάδης και . Σολαχίδου διαφώνησαν με την εν λόγω σύμβαση και ζητούμε την 
αλλαγή του άρθρου 3 .που με βάση αυτό περνάει η θέση της ΔΕΗ για την επόμενη περίοδο δηλ το 
κλείσιμο των μονάδων χωρίς καμία μέριμνα για την Τ/θ  
 
Η ΔΣ Χόλμπα δήλωσε παρών. και θεωρεί την πρόταση της ΔΕΤΗΠ προσωρινή και όχι ουσιαστική .ως 
λαϊκή συσπείρωση είμαστε ενάντια  στη λεγόμενη απολιγνιτοποίηση . 
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                       Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 55/2020  
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                   Πτολεμαΐδα 

Ο Πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
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