
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   134/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 10/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση της αριθ. 50/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΔΕΤΕΠΑ σχετικά με «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση 
εναλλακτών Θερμικών Υποσταθμών καταναλωτών». 

Στο Αμύνταιο, στις 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις 
της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 27397/14-05-2022 (Β’ 2369), ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 9022/27-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε 
ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                  Γρομπανόπουλος Τρύφων 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Σαργιαννίδης Παύλος 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/11-03-
2020 τεύχος Α’) ισχύει: «5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 11, 25 και 26 του 
ν.1063/1980 (Α’191) προβλέπεται έγκριση από το οικείο ή τα οικεία δημοτικά 
συμβούλια, από τη δημοσίευση του παρόντος, η έγκριση αυτή παρέχεται από 
την οικεία ή τις οικείες οικονομικές επιτροπές των δήμων». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 
50/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά τη 
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση εναλλακτών Θερμικών Υποσταθμών 
καταναλωτών. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού  άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Την παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53Α) 
2. Την αριθ. 50/2022 απόφαση της ΔΕΤΕΠΑ 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει την αριθ. 50/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΕΤΕΠΑ, σύμφωνα με την οποία όταν πραγματοποιείται αντικατάσταση του 
εναλλάκτη του Θ/Υ, εξαιτίας της ποιότητας των νερών του δευτερεύοντος 
κυκλώματος των εγκαταστάσεων των καταναλωτών, με καινούργιο και 
αμεταχείριστο, θα χρεώνεται ως εξής : 

Εναλλάκτης Χρέωση (€) 

25 Μcal/h 145,16€ 

40 Μcal/h 161,29€ 

60 Μcal/h 201,61€ 

80 Μcal/h 241,94€ 

100 Μcal/h 322,58€ 

150 Μcal/h 403,23€ 

200 Μcal/h 483,87€ 

250 Μcal/h 524,19€ 

300 Μcal/h 604,84€ 

400 Μcal/h 846,77€ 

Τα ανωτέρω ποσά είναι οι χρεώσεις προ του αναλογούντος Φ.Π.Α. (σήμερα 
24%). 

Β. Η Οικονομική-Διοικητική Υπηρεσία / Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της 
ΔΕΤΕΠΑ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης απόφασης, σε συνεννόηση και με την κατεύθυνση από την 
εταιρεία που υποστηρίζει το πρόγραμμα της Τηλεθέρμανσης.  Την όλη 
διαδικασία θα επιβλέπει και θα κατευθύνει ανάλογα ο Προϊστάμενος Ο.Δ.Υ. 
 
Γ. Η χρέωση θα προκύπτει σε συνέχεια εγγράφου του τμήματος 
Βλαβών/Συντηρήσεων με το οποίο θα προκύπτει η αντικατάσταση του 
εναλλάκτη με καινούργιο, εξαιτίας της ποιότητας των νερών του 
δευτερεύοντος κυκλώματος των εγκαταστάσεων των καταναλωτών, και θα 
ενυπάρχει και η έγγραφη αποδοχή του καταναλωτή για την αντικατάσταση με 
την αντίστοιχη χρέωση.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 134/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

    Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
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