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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ.  5/2022  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 08 του μήνα Μαρτίου  του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  ζ ώ σ η ς  &  μ ε  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1348/04-03-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του 
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους 
Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του 
άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 23 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  13. Βλάχος Αθαν.* 

2. Μητσογιάννης Nικ.*  14. Νικολάου Γεώργιος * 

3. Σίμος Βασ.*  15. Κολλάτος Κων/νος 

4. Ζαρδούκας Κων.*  16. Τσεργάς Κων/νος 

5. Κρικώνης Χρ.  17. Κοντογιάννης Ιωα. 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  18.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης *  19. Σαΐτης Αστέριος 
8. Ντόντος Γεωργ.     20. Διψάνας Αχιλλεύς 

9. Κυρίτσης Γεώργιος   21. Ανδρέου Νικ. 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος  22. Κωστή Μαρία   

11. Κακαγιάννης Χρ.  23. Χαδουλός Κων.                

12. Τόπη - Σαΐτη Ζωή*  24. -- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4 ) 

1.  Ζησάκη Ξανθή    5. Καρατέγος Μιχάλης 

2.  Νταναβάρα Αργυρή   6. Τσούγιας Χρήστος  
Αν και νόμιμα κληθέντες 

   

*  δια τηλεδιάσκεψης 
  

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαϊμάρης,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (6ο) «Συζήτηση για το ενεργειακό κόστος στη ΔΕΥΑ Τεμπών»  
Αριθμός   Απόφασης ( 33) 
 
 Την συζήτηση ξεκίνησε ο Δήμαρχος Γεώργιος Μανώλης ο οποίος  αποσπασματικά είπε: 
«απειλείται η βιωσιμότητα της ΔΕΥΑ μετά τις αυξήσεις. .. Ζητήθηκε να καταργηθεί η ρήτρα 
αναπροσαρμογής, να ενταχθούν οι ΔΕΥΑ στο μειωμένο τιμολόγιο εκπομπής ρύπων….. δεν έχει 



υπάρξει καμία εξέλιξη όμως για τις ΔΕΥΑ, μόνο για τις επιχειρήσεις…. Στόχος μας ΔΕΝ είναι να 
μετακυλήσουμε αυτό το κόστος στους καταναλωτές. … Μας μένει να διεκδικήσουμε την 
κατάργηση της ρήτρας, να μειωθεί το ΕΤΜΕΑΡ..» 
 

ΚΚοολλλλάάττοοςς: «.. πρωτόγνωρη η ενεργειακή κρίση.. βλέπουμε διπλασιασμό ή και τριπλασιασμό στα 
τιμολόγια … Δύο είναι οι επιλογές, ή μετακυλάς το κόστος ή βρίσκεις άλλες εναλλακτικές… θα 
έπρεπε να έχουν τρέξει πιο νωρίς κάποιες διαδικασίες.. πρέπει να τρέξει, έστω και τώρα, το net 
- metering … έπρεπε να έχουμε τρέξει την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού… 
Θεωρώ ότι ΔΕΝ πρέπει να μετακυλιστεί στους δημότες, το κόστος αυτό. Να αναληφθούν 
κάποιες πρωτοβουλίες μέσω ΠΕΔ, ΚΕΔΕ, e-ΔΕΥΑ, να καλύψουν το κόστος…. Κανείς δεν θα 
μπορεί να πληρώσει και θα δημιουργηθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές….. Να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες για τα φωτοβολταϊκά πάρκα… Να υπάρχει μια περίοδος χάριτος, μέχρι την έναρξη 
των Φωτοβολταϊκών …» 
 

ΚΚωωσσττήή:: «αυτός είναι ο Καπιταλισμός και θα ενταθεί…  Δεν έχω, αυτή τη στιγμή, αντίρρηση, ότι 
ένα τέτοιο έργο (Φωτοβολταϊκό) θα βοηθούσε, αλλά θα πουληθεί στη ΔΕΗ και πάλι θα υπάρχει 
ένα τιμολόγιο πέρα από τις γενικές πολιτικές ….. Να ζητήσουμε να μειωθεί το κόστος στον 
καταναλωτή …. Θεωρούμε ότι όποια κίνηση και να γίνει, είναι «ασπιρίνη στον καρκίνο»… αν δεν 
γίνει κάτι διαφορετικό…» 

 

ΔΔιιψψάάννααςς: μόνο το ρεύμα είναι που τραβάει τη ΔΕΥΑΤ προς τα κάτω; … δεν το συζητώ ότι ΔΕΝ 
πρέπει να γίνουν αυξήσεις…. Δεν μπορούμε να ξέρουμε την κατανάλωση και το κόστος 
λειτουργίας … είναι κάποια θέματα που πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να κάνουμε μια 
σοβαρή, υπεύθυνη συζήτηση και να δούμε τα κόστη….. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με 
την ύδρευση, την άρδευση κλπ ….»  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 33/2022 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Μαϊμάρης Δημήτριος 


