
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   331/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση της αριθ. 118/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του 
Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως 
ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 19299/10-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα 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                  Μπάντης Ιορδάνης                                    
2. Μπερμπερίδης Πέτρος                             Γρομπανόπουλος Τρύφων  
3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
4. Γυρίκη Ελένη 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 11ο 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. 
118/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την 
Αναπροσαρμογή τελών κατανάλωσης τηλεθέρμανσης Τ-Θ. 

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. 118/2022 απόφαση της ΔΕΤΕΠΑ 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την αριθ. 118/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΕΤΕΠΑ, σύμφωνα με την οποία αναπροσαρμόζονται τα τέλη κατανάλωσης  
(τιμή θερμικής μονάδας) στα 60,00€ ανά Mwh προ Φ.Π.Α.  

Το αντίστοιχο κόστος με το πετρέλαιο είναι 182€/Mwh. (τρέχουσα τιμή 
πετρελαίου θέρμανσης 1,40€ ανά λίτρο). Οπότε η Τ/Θ αντιστοιχεί στο 33% 
του κόστους του πετρελαίου.  

Η αναπροσαρμογή θα ισχύσει από την φετινή θερμαντική περίοδο και εφεξής, 
δηλ. από τους λογαριασμούς της περιόδου 2023/1 και έπειτα, που θα 
εκδοθούν τον Δεκέμβριο του 2022 (πρώτος λογαριασμός τρέχουσας 
περιόδου). 

 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 331/2022 

Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  
 

      Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                                                                                                     
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