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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
    πό το πρακτικό της 7ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 
 
Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 06-08-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε στα Γραφεία της Δημοτικής 
Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. το οποίο συγκροτήθηκε 
με την υπ`αρίθμ. 221/2019 Α.Δ.Σ. Δήμου Εορδαίας, για να συζητήσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης που 
περιέχεται στην υπ`αρίθμ. 3102/31-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Καρακασίδη Δημήτριου. Η 
πρόσκληση επιδόθηκε στο καθένα από τα μέλη χωριστά στις 03-08-2020 σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 
2 του Ν. 1069/80 με τα θέματα της συνεδρίασης : 
 

 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
 

 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 9, δηλ. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 1. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΜΕΛΟΣ) 
2. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΚΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ (ΜΕΛΟΣ) 
3. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)  
4. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ)  
5. ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΕΛΟΣ)  
6. ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)  
7. ΠΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΜΕΛΟΣ)  
8. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΜΕΛΟΣ)  
9. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. ήταν παρών και κήρυξε την έναρξη της  Συνεδρίασης.  
 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. εισάγει θέμα ημερήσιας διάταξης της 7ης/2020 τακτικής συνεδρίασης, 
σχετικά με τις οφειλές καταναλωτών και θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ`αρίθμ. 3059/30-07-2020 σχετική 
εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν 
απόσπασμα.  
  
 Στην συνέχεια ο πρόεδρος, κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος και αφού έλαβε 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τις οφειλές και άλλα 
θέματα καταναλωτών. 

  

ΑΑ    ππ    οο    φφ    αα    σσ    ίί    ζζ    εε    ιι                οο    μμ    όό    φφ    ωω    νν    αα  
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Αριθμ. απόφ. 114466//22002200  
 
 
Εγκρίθηκαν τα παρακάτω σχετικά με τις οφειλές κατανάλωσης θερμικής ενέργειας και Τελών Σύνδεσης 
: 

Α. ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 

1. Ανάρτηση Δελτίου Τύπου στα Μ.Μ.Ε.  για παράταση εξόφλησης ή διακανονισμού των οφειλών 
μέχρι 11/09/2020. Τυχόν νέα παράταση θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

2   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ - Σε περίπτωση αδυναμίας από 24-08-2020 θα 
παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού : 

2.1 Προϋπόθεση για να προβεί κάποιος καταναλωτής σε διακανονισμό με οφειλές περισσότερες 
της μιας περιόδων, αποτελεί η εξόφληση των παλαιών οφειλών του (μέχρι και την περίοδο 
2018-2019). 

2.2 Σε περιπτώσεις οικοδομών με οφειλές περιόδου 2019-2020 καταβάλλεται το 30% της οφειλής 
και το υπόλοιπο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με καταληκτική ημερομηνία την 31/05/2021, με 
Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφει ο διαχειριστής σχετικά με την αναγνώριση και εξόφληση του 
συνόλου της οφειλής.  

2.3 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποδεδειγμένων δυσχερειών, διακανονίζεται η ατομική οφειλή με 
προκαταβολή του 20% του συνολικού ποσού και έως 10 μηνιαίες ισόποσες δόσεις για το 
υπόλοιπο ποσό, με προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 

- Δικαιολογητικό Ανεργίας : Κάρτα Ανεργίας 

- Δικαιολογητικό Χαμηλού εισοδήματος : Εμφάνιση Εκκαθαριστικού έως 10.000,00 € πλέον 
1.000,00 € για κάθε παιδί ή προστατευόμενο μέλος. Το εκκαθαριστικό δεν θα κατατίθεται 
στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. αλλά θα επιστρέφεται. 

- Δικαιολογητικό Μακροχρόνιας Ασθένειας ή έκτακτης σοβαρής νοσηλείας: Γνωμάτευση από 
Νοσοκομείο ή ΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ.                    

- Δικαιολογητικό Πτώχευσης για επαγγελματίες : Αποδεικτικό ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ ή ΔΟΥ.  
 

2.4 Σε όλους τους διακανονισμούς κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος οφειλέτη, την 
οποία συνυπογράφει ο διαχειριστής της οικοδομής, ώστε να βεβαιώνεται ότι έλαβε γνώση της 
ρύθμισης και ότι σε περίπτωση μη τήρησης καταβολής των δόσεων θα διακόπτεται η παροχή 
θερμικής ενέργειας στην οικοδομή. 

2.5  Σε περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού θα διακόπτεται η παροχή θερμικής ενέργειας 
εντός  5 ημερών χωρίς νέα ειδοποίηση.  

2.6  Σε περίπτωση μη τακτοποίησης των οφειλών σύμφωνα με τα παραπάνω μέχρι τις 11/09/2020, 
οι οικοδομές θα σφραγίζονται και δεν θα παρέχεται θερμική ενέργεια κατά την νέα περίοδο  
2020-2021. 

2.7 Σε περίπτωση παρακώλυσης των συνεργείων της Δ.Ε.ΤΗ.Π. θυροκολλείται «Γνωστοποίηση 
διακοπής λόγω υπέρογκων οφειλών» που κοινοποιείται και στον αρμόδιο δικηγόρο της 
Δ.Ε.ΤΗ.Π. για τις νομικές ενέργειες.  

2.8 Εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος των Ο.Δ.Υ. να προβεί, δια των αρμόδιων υπηρεσιών του, στην 
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εφαρμογή των παραπάνω και σε εξαιρετικές, ειδικές περιπτώσεις να εισηγείται στην επιτροπή 
καταναλωτών, η οποία θα συνεδριάζει αυθημερόν για τη διευθέτηση της οφειλής.  

2.9 Στην περίπτωση (8) ιδιοκτητών που δεν τήρησαν τον διακανονισμό των 100 δόσεων, η 
καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης των καθυστερούμενων δόσεων είναι η 31-12-2020. 

Β. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ : 

1. Παρέχεται έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του 
οφειλομένου ποσού για συμβόλαια που έχουν συναφθεί έως και την 31-12-2019 ή 
διακανονισμός έντοκων δόσεων. Σε αντίθετη περίπτωση η Δ.Ε.ΤΗ.Π. θα προβεί σε νομική 
διεκδίκηση και θα επιβληθούν προσαυξήσεις. 

2. Για οφειλές αγοράς Υποσταθμού αυτονομίας, σε περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού 
για περισσότερες από τρεις (3) δόσεις έως 30-09-2020, θα αφαιρείται ο πίνακας, μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση του οφειλέτη. Η εν λόγω ρύθμιση θα ισχύει για μελλοντικές 
ληξιπρόθεσμες οφειλές της κατηγορίας αυτής.  

                                                     
Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ : 

Κόστος αγοράς Υ/Σ σύμφωνα με την ισχύ που απαιτείται με κόστος εργασιών και λοιπών υλικών: 

Α/Α ΙΣΧΥΣ Υ/Σ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
1 30.000 Kcal/h 2.630,00 € 

2 40.000 Kcal/h 2.750,00 € 

3 50.000 Kcal/h 2.850,00 € 

4 60.000 Kcal/h 3.048,50 € 

 
1. Στα παραπάνω κόστη δεν περιλαμβάνεται το κόστος νέας όδευσης (εάν απαιτηθεί), διότι 

εξαρτάται από τα μέτρα μήκους της όδευσης. 
 
2. Για την προμήθεια και εγκατάσταση Υποσταθμού Αυτονομίας απαιτείται η κατάθεση σχετικής 

Αίτησης και Δήλωσης Αποδοχής Κόστους, το οποίο εξοφλείται εφάπαξ ή σε πέντε (5) μηνιαίες 
ισόποσες δόσεις. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 114466//22002200  
  
  
Επ` αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

  ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ακριβές απόσπασμα 
Πτολ/δα  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

  Καρακασίδης Δημήτριος 


