ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 264/2021
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την
πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της
Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε ιδιώτες
Σήμερα 15 Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την με ημερομηνία
11-11-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους και τους
Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσίδης
Ρίζος, 5) Θ. Θεοδωρίδης, 6) Α. Τσαχουρίδης, 7) Σ. Διαμάντης, 8) Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη,
Β. Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ .Ακριβόπουλος, 11) Γ.Δεμερτζίδης
Θ. Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α. Σιδηρόπουλος, 14) Α.
Δέλλας, 15) Λ. Ασλανίδης, 16) Γ.Μπατσαρά, 17) Σ.Τζήμα, 18) Ε.
Κελεσίδης, 19) Κ. Βασιλειάδης, 20) Κ. Παλουκίδης, 21) Δ.
Πυρινός, 22) Χ. Τσιούντας, 23) Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης,
25) Μ. Σουμελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Γ. Μιχαηλίδης, 28) Β.
Στεφανόπουλος, 29) Α. Μαρκούλης, 30) Κ. Τροχόπουλος, 31) Κ.
Θεοδωρίδης, 32) Δ. Τσανακτσίδης, 33) Δ. Ράλλη, 34) Χ.
Τσολακίδης, 35) Γ. Μελιόπουλος, 36) Ι. Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ.Τζήμας, Α.Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α.Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ.Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας,
Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ Π.Παυλίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 264/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Μ.Σουμελίδης, Β.Στεφανόπουλος και προσήλθε ο
κ. Λ.Ασλανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 267/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 278/2021 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 279/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της
έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
σε ιδιώτες. Το σχέδιο ψηφίσματος κατέθεσε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ο δημοτικός
σύμβουλος Α.Μαρκούλης, το επεξεργάστηκαν τα μέλη της επιτροπής που το Δ.Σ. σύστησε για
τον σκοπό αυτό και κατατίθεται προς ψήφιση στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε για τη συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως
κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου σχέδιο ψηφίσματος
διαμαρτυρίας για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε ιδιώτες,
που έχει ως εξής:
«Το Δημοτικό συμβούλιο εκφράζει την αντίθεσή του στην απόφαση της Κυβέρνησης να
εκχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Δ.Ε.Η Α.Ε. στους ιδιώτες, γιατί αυτό θα οδηγήσει
σε τεράστια αύξηση των τιμολογίων, γεγονός που θα στερήσει τη δυνατότητα της χρήσης του
αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις και χάνεται έτσι ένα εργαλείο
άσκησης κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μπατσαρά: Εμείς το ψήφισμα αυτό δεν θα το ψηφίσουμε ως παράταξη.
Φυσικά δεν απεμπολούμε με την άρνηση ψήφου την ευαισθησία που έχουμε απέναντι
στις αδύναμες ομάδες και απέναντι στον πληθυσμό του Δήμου και πανελλήνια όσον αφορά τις
αυξήσεις της ΔΕΗ. Ήμασταν υπέρ της συνέχισης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων
ΠΑγΟ γιατί τα προγράμματα αυτά είναι καθαρά αυτοδιοικητικά κι έτσι πλήττεται με την
διακοπή τους η άμεση σχέση της εγγύτητας των πολιτών με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Όσον αφορά την ΔΕΗ είναι ένα θέμα που χειρίστηκε η κυβέρνηση και αφορά την
κεντρική πολιτική σκηνή. Εκεί νομίζω όλες οι παρατάξεις που είναι εδώ έχουν τους
εκπροσώπους τους, συζητήθηκε ευρέως και αποφασίστηκε αυτό που αποφασίστηκε.
Εμείς έχουμε μια παράταξη η οποία έχει σαφή ιδεολογικό πολιτικό προσανατολισμό,
αλλά πέρα από αυτό ήθελα να παρατηρήσω το εξής: Εδώ βλέπω κάποιες παρατάξεις, οι
συγκεκριμένες επιδεικνύουν μια μεγάλη ευαισθησία όσον αφορά την πολιτική της κυβέρνησης
και κάθε φορά ακούμε κριτικές. Δεν το λέω αυτό για να υπερασπιστώ την κυβέρνηση, ακούμε
κριτικές για διάφορα ζητήματα, επιπλέον μέσα στο πλαίσιο αυτής της ευαισθησίας φέρνουν και
ψηφίσματα που άλλοτε συμφωνούμε και άλλοτε διαφωνούμε.
Για ποιον λόγο δεν επιδεικνύουν την ίδια ευαισθησία σε ζητήματα που αφορούν τον
Δήμο; Αυτήν τη στιγμή η μια παράταξη έχει αποχωρήσει διότι ενοχλήθηκε, άλλη φορά αποχωρεί
η παράταξη του κ.Μαρκούλη ή απέχει της ψηφοφορίας. Εδώ είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο
πρωτίστως για τα τοπικά θέματα, τα θέματα του Δήμου μας, δεν είναι δυνατόν να υπεραμύνονται
της ευαισθησίας απέναντι σε πολιτικά ζητήματα που αφορούν την κεντρική κυβέρνηση και να
μην έχουν στοιχειώδη ευαισθησία για τα τοπικά ζητήματα. Δεν σήκωσαν το χέρι τους έστω μια
φορά να πουν είμαστε εδώ και ψηφίζουμε ή καταψηφίζουμε, όχι απέχουμε ή φεύγουμε.
Εμείς καταψηφίζουμε αυτό το ψήφισμα, δεν θα το ψηφίσουμε και από εκεί και πέρα το
Δημοτικό Συμβούλιο έχει τον λόγο.
Μαρκούλης: Νομίζω η κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης για την έκδοση
ψηφίσματος από το προηγούμενου συμβούλιο έχει να κάνει με μια ανησυχία, η οποία όμως
δημιουργεί αρνητικές συνέπειες σε δύο κατηγορίες, σε όλους τους πολίτες και ειδικά στους
ευάλωτους και δεύτερον στις επιχειρήσεις. Ποιο είναι το γεγονός το οποίο ήρθαμε να
επισημάνουνε και να αναδείξουμε; Είναι η τεράστια αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ την οποία
εμείς θεωρούμε με πάγια θέση, βέβαια αυτό δεν το περιλάβαμε στο προτεινόμενο ψήφισμα έτσι
ώστε να δοθεί διέξοδο και να πούνε κάποιοι ότι εμείς δεν θέλουμε να συνταχθούμε σε αυτή την
λογική, ότι αυτές οι αυξήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι έχει αποφασιστεί να γίνει πλήρης η
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και από ΔΕΗ να γίνει ΕΗ.

Αν δεν μπορεί να αντιληφθεί ο κοινός νους αυτά τα δεδομένα, αυτό το οποίο αδυνατώ να
κατανοήσω είναι πως μια Δημοτική παράταξη και δεν αναφέρομαι πλέον σε τοποθέτηση, μια
παράταξη Δημοτική, μπορεί να λέει ότι δεν θέλουμε αυξήσεις, δηλαδή να λέει ότι θέλουμε
αυξήσεις, αυτό λέει, γιατί όταν δεν ψηφίζετε το ψήφισμα λέει θέλουμε αυξήσεις και να μην λέει
ότι θέλουμε να ευνοηθούν όλοι οι ευάλωτοι πολίτες κι όλοι οι επιχειρηματίες.
Εγώ θεωρώ ότι είναι ακατανόητη αυτή η λογική, δεν μπορεί να στηριχτεί πουθενά και
βέβαια θέτουμε στην κρίση του λαού της Βέροιας να δει ποιους έχει στείλει στο Δημοτικό
Συμβούλιο να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά τους.
Μιχαηλίδης: Ζήτησα τον λόγο σαν εκπρόσωπος του συνδυασμού όπου συμμετείχα σε μια
κουβέντα, την οποία πρόσκληση δεν την είχα αντιληφθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση γιατί
δεν είχα καλό ήχο και ενημερώθηκα την παραμονή της συνεδρίασης από τον αντιδήμαρχο. Εκεί
δεν πήγαμε κουβαλώντας την πολιτική μπέρτα που κουβαλάει ο καθένας, δεν πήγαμε με διάθεση
αντιπολιτευτική στην κυβέρνηση για να καταγγείλουμε τα κακώς κείμενα, εξάλλου από την θέση
του Δημοτικού Συμβούλου, νομίζω οι περισσότεροι, οτιδήποτε καλό έγινε σε αυτόν τον τόπο
από οποιαδήποτε κυβέρνηση και από αυτήν την κυβέρνηση ήμασταν αυτοί που υπερθεματίζαμε.
Όταν κλήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα η επιτροπή, έκοψε πολύ μεγάλο κομμάτι από
το ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη του κ. Μαρκούλη, αφού είδαμε το ψήφισμα, σκεπτόμενοι
και με την κουβέντα που είχαμε με τον αντιδήμαρχο τεχνικών που είναι και ο καθ’ ύλην
αρμόδιος που εκπροσωπεί την παράταξη του Δημάρχου και πολύ σωστά ειπώθηκε ότι αν
ακολουθηθεί αυτή η αύξηση στις δαπάνες των τιμολογίων της ΔΕΗ κινδυνεύει ο Δήμος να μην
μπορεί να πληρώσει καν το προσωπικό του. Θα είναι τέτοιες οι αυξήσεις και τέτοιες οι
καταναλώσεις που εκτροχιάζεται ο προϋπολογισμός του Δήμου σε αυτήν την κατηγορία.
Εάν αυτό δεν είναι αυτοδιοικητικό θέμα τότε πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι
αυτοδιοικητικό θέμα. Δεν πρέπει οι καθήμενοι ένθεν κακείθεν του προεδρείου να είναι πάντοτε
υπέρ της κάθε κυβέρνησης να λένε μόνο τα καλώς κείμενα και τα κακά να τα αφήνουμε
ασχολίαστα. Εδώ πρόκειται καθαρά, πέρα των άλλων, για ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο θα το
βιώσουμε στις τσέπες μας, υπάρχει ένα θέμα που ουσιαστικά αυτό το παραδέχτηκαν όλοι εκεί
μέσα και ακόμα off the record και από την παράταξη της κ. Μπατσαρά, είναι το θέμα που ο
Δήμος θα οδηγηθεί σε τέλμα.
Δεν είναι δικές μου κουβέντες αυτές, είναι κουβέντες που είπαν όλοι όσοι ήταν εκεί,
συμφώνησε σε αυτό και ο κ. Τσαχουρίδης, άρα λοιπόν σε ένα καθαρά πολιτικό θέμα στο οποίο
έχει αυτοδιοικητικές διαστάσεις συμφωνήσαμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει μια
τέτοια στάση
Κ.Θεοδωρίδης: Ο κ. Μιχαηλίδης ανέπτυξε πολύ σωστά το ζήτημα. Πράγματι σαν
επιτροπή καθίσαμε στην αίθουσα του Δ.Σ. και συζητήσαμε για το ζήτημα, προβάλαμε τα
προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος κι αυτό που επιδιώκουμε κι απαιτούμε είναι να
μπορέσουν οι πολίτες, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις, να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους
απέναντι στους Δήμους.
Πηγαίνετε πιο κάτω στα θέματα για τα ανταποδοτικά τέλη, για τις υπηρεσίες και την
κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, πως θα αντιμετωπίσουμε την κατανάλωση ηλεκτρικού
ρεύματος οδών και πλατειών, πως θα αντιμετωπίσουμε την κατανάλωση στα αθλητικά γήπεδα ή
στην άρδευση; Θα τιναχθούν τα τιμολόγια στα ύψη και φυσικά ο Δήμος θα αδυνατεί να
εισπράξει και να αποδώσει, να αποτρέψει θα αποτρέψει, θα το κάνει, αυτός ήταν ο σκοπός και
κανένας άλλος σκοπός αντιπολιτευτικής διάθεσης απέναντι στην κυβέρνηση, εξάλλου οτιδήποτε
καλό γίνεται είμαστε αυτοί και άλλοι πολλοί οι οποίοι υπερθεματίζουμε και συμφωνούμε με τα
καλώς κείμενα.
Θα αναζητήσει νέους παρόχους; Θα εγκαταλείψει την ΔΕΗ; Μπαίνει ένα ζήτημα που
αφορά όλους μας, δεν έχει να κάνει με την κεντρική διοίκηση της κυβέρνησης, οι Δήμοι πρέπει
να είναι διεκδικητικοί, να διεκδικούν συνεχώς από την κεντρική κυβέρνηση. Σε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η τοπική αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται το 70-80-85% του Δημοσίου
χρήματος και στην Ελλάδα έχουμε καθηλωθεί στο 5-6%.
Αυτό ζητούμε, την μη οικονομική καταστροφή των επιχειρήσεων των νοικοκυριών και
των Δήμων των πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνάντηση που είχαμε

κάνει υπήρξε πνεύμα ομοφωνίας, αντιλαμβανόμαστε την δύσκολη θέση της παράταξης της
κ.Μπατσαρά με την έννοια ότι συνδέεται με το κυβερνητικό κόμμα, δεν μπορούμε όμως να μην
διεκδικούμε ως τοπική αυτοδιοίκηση.
Μπατσαρά: Καμία δυσκολία δεν έχουμε.
Γουλτίδης: Ποια ΔΕΗ πωλείται, η ΔΕΗ που παράγει ενέργεια; Γιατί την τιμή δεν την
καθορίζει η ΔΕΗ που παράγει ενέργεια, την τιμή την καθορίζει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας,
εδώ υπάρχει διαχρονικά και από όλα τα κόμματα που άσκησαν εξουσία μια μνημονιακή
υποχρέωση για το ελάχιστο πακέτο που έμεινε στο δημόσιο να μεταφερθεί στον ιδιώτη σιγά
σιγά. Αυτό έχει αρχίσει από το 1994, αλλά για ποια ΔΕΗ μιλάμε;
Το ψήφισμα λέει για τιμολόγια, τα τιμολόγια της ΔΕΗ δεν αυξήθηκαν μόνο στην Ελλάδα
εδώ είναι ένα παγκόσμιο γεγονός πρέπει να το πάρουμε σαν παράμετρο, γίνεται χαμός σε όλον
τον κόσμο, καταρρέουν οικονομίες από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία έχει
τρομακτική ζήτηση, οπότε αύξηση τιμής. Άρα για ποια ΔΕΗ πουλάμε; Πουλάμε την παραγωγή;
Άλλος ρυθμίζει την τιμή και νομίζω τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης ως προς το αν τιναχθεί
το τιμολόγιο θα είναι πολύ γρήγορα στο να κρατήσουν κάποια ισορροπία μέσα στην οικονομία.
Να ρωτήσω την κ. Μπατσαρά με όλη την αγάπη που σας έχω: Δύο συντοπίτες σας
έθεσαν ένα θέμα για το τοπικό, δεν θα απαντήσετε; Για το θέμα της ΔΕΗ εγώ έχω να απαντήσω,
θα μου το επιτρέψετε; Γιατί θέσανε ένα θέμα ως προς την ΔΕΗ για τις προσλήψεις 168 ατόμων.
Διαμάντης: Την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε η γενική συνέλευση των ΔΕΥΑ στην
Αθήνα και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ αυτήν τη στιγμή
είναι το ενεργειακό κόστος, αλίμονο αν συνεχίσουμε έτσι, θα τιναχθούν οι ΔΕΥΑ στον αέρα και
θα αναγκαστούν να προβούν σε αυξήσεις στα τιμολόγια.
Ήδη κάναμε ένα πρόχειρο έλεγχο, σε ένα αντλιοστάσιο έρχεται η ΔΕΗ και μας βάζει
ρήτρα αναπροσαρμογής, με τις ίδιες κιλοβατώρες που είχαμε πέρσι, ακριβώς τις ίδιες και φέτος
και βάζει στο τιμολόγιο ρήτρα αναπροσαρμογής και πρέπει να πληρώσουμε 753€ τον μήνα σε
αυτό το αντλιοστάσιο περισσότερο. Αν βάλουμε όλα τα αντλιοστάσια είναι αύξηση κατά 50%
ξεκινάν οι αυξήσεις από 30-40-50% σε διάφορες ΔΕΥΑ. Υπάρχει η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου που
πλήρωνε 4.000.000€ και με το καινούριο τιμολόγιο θα αναγκαστεί να πάει στα 5,5-6.000.000€.
Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για τις ΔΕΥΑ.
Απλά έκανα μια ενημέρωση για να ξέρουμε που βαδίζουμε και με μαθηματική ακρίβεια
οι ΔΕΥΑ οδηγούνται στους ιδιώτες, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε πρόσληψη σε προσωπικό
Είμαστε ΝΠΙΔ, δεν έχουμε καμία χρηματοδότηση από τον κρατικό κορβανά, αυτήν τη στιγμή
μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε προσλήψεις επειδή είμαστε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου, μέχρι πότε θα πάει αυτό; Βαδίζουμε με μαθηματική ακρίβεια προς την ιδιωτικοποίηση
και των ΔΕΥΑ.
Τσιούντας: Διαβάζοντας το ψήφισμα στο οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την
αντίθεσή του στην απόφαση της κυβέρνησης να εκχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο της ΔΕΗ σε
ιδιώτες, αυτό λέει θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση των τιμολογίων, δεν ξέρουμε από που
προκύπτει. Η ΔΕΗ πουλάει ρεύμα στην κατοικία την δική μου με 0,11/kw και ένας πάροχος
ιδιώτης είναι με 0,59/kw από πού προκύπτει; Είναι ή ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση
ηλεκτρισμού;
Ο ΟΤΕ ήταν ο μεγαλύτερος οργανισμός τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας κάποτε και
σήμερα από τον ΟΤΕ έχουμε τους ιδιώτες που προσφέρουν υπηρεσίες πολύ καλύτερες,
περισσότερες και φθηνές. Άρα γιατί αν και η ΔΕΗ περάσει στους ιδιώτες θεωρούμε δεδομένο ότι
θα αυξηθούν τα τιμολόγια; Το θέμα της παγκόσμιας κρίσης ενέργειας που υπάρχει σήμερα
επηρεάζει και τις τιμές στην Ελληνική αγορά και την ΔΕΗ και οπουδήποτε.
Δηλαδή αν παραμείνει η ΔΕΗ τι θα γίνει; Δεν θα αυξηθούν οι τιμές της ενέργειας του
ρεύματος και όλων των άλλων; Θα αυξηθούν αφού η κρίση είναι παγκόσμια, θα μεταφερθεί και
στην Ελλάδα.
Τα άλλα που είπαν οι συνάδελφοι για τους Δήμους, ότι οι Δήμοι θα τελειώσουν, εκεί
πρέπει να γίνει αγώνας και αν δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε είτε η ΔΕΥΑΒ είτε ο Δήμος
στα αντλιοστάσια να πληρώνει οτιδήποτε ας αγωνιστούμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα ψήφισμα

στην Κυβέρνηση να πούμε ναι, αλλά ενισχύστε τους Δήμους για να μπορούν να
ανταποκρίνονται στα έξοδα τους, δεν θα ψηφίσω το συγκεκριμένο ψήφισμα.
Κορωνάς: Πολύ σύντομα θα τοποθετηθώ επι του ψηφίσματος, αλλά θα κάνω και μια
σύνδεση με το προηγούμενο ψήφισμα για τα ΠΑγΟ.
Όσον αφορά το ψήφισμα το συγκεκριμένο είναι ένα ψήφισμα λιτό, απλό κι απέριττο κι
έπρεπε να έρθει και για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του ΔΕΔΔΗΕ, όπου εκεί χάθηκε
μια μεγάλη ευκαιρία, ο ΔΕΔΔΗΕ έπαιζε ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο δημόσιο αγαθό του
ρεύματος.
Όσον αφορά τη ΔΕΗ φυσικά και πρέπει να δούμε το θέμα γενικότερα αλλά και
ειδικότερα, γιατί όπως γνωρίζουμε η ΔΕΗ δεν θα μπορεί να παράγει το ρεύμα όπως το παρήγαγε
λόγω της διακοπής της λειτουργίας των εργοστασίων του λιγνίτη. Επομένως αυτό το θέμα θα
πρέπει να μας απασχολήσει γιατί από την στιγμή που δεν παράγουμε και δεν μπορούμε να
παράγουμε ακόμα όσο θα θέλαμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα υπάρχει ένα
πρόβλημα στην παραγωγή του ρεύματος.
Σε κάθε περίπτωση όμως όταν έχεις μια επιχείρηση ενέργειας όπου το δημόσιο κατέχει
ένα πλειοψηφικό πακέτο σε καιρούς δύσκολους, όπως είναι αυτή η ενεργειακή κρίση που
περνάμε και να μας επηρεάζει όλους, το δημόσιο κράτος μπορεί να παρέμβει και να κάνει μια
διατίμηση και να κρατήσει όσο το δυνατόν χαμηλότερα την τιμή του ρεύματος, αυτό το
πλεονέκτημα θα το απωλέσουμε δυστυχώς την στιγμή που η ΔΕΗ περάσει στον ιδιώτη, καθώς ο
μοναδικός σκοπός του ιδιώτη είναι η επιχείρηση του να βγάλει το μέγιστο δυνατό κέρδος.
Κατά συνέπεια είναι ένα ψήφισμα που σε λίγες γραμμές περιγράφει την κατάσταση,
θεωρώ ότι είναι καθολική εκτίμηση των περισσοτέρων που πουληθεί η ΔΕΗ και σε μια μεγάλη
ενεργειακή κρίση είναι δεδομένο ότι το κράτος δεν θα μπορεί να παρέμβει και η τιμή του
ρεύματος από τον πάροχο θα είναι πολύ υψηλή. Και τώρα είναι πολύ υψηλή, γιατί ο κ.Τσιούντας
είπε για τις ιδιωτικές εταιρείες και αυτές έχουν κάνει ανατιμήσεις και η κιλοβατώρα έχει ανέβει
πιο πολύ από όταν ήταν προηγουμένως.
Κάνω σύγκριση με το προηγούμενο θέμα το οποίο ψήφισα κι εγώ. Για το προηγούμενο
θέμα Πρόεδρε όσον αφορά την διατύπωση του είναι κακή, παρόλο που είναι ένα θέμα κοινό, δεν
μπορούμε να λέμε ότι το Δ.Σ. εκφράζει την ανησυχία του για την διακοπή της χρηματοδότησης.
Εδώ μας τα πήραν όλα, την χρηματοδότηση, εμείς την ανησυχία μας εκφράζουμε; Την αντίθεση
μας τουλάχιστον έπρεπε να εκφράσουμε, παρόλα αυτά κάτι πρέπει να εκφράσουμε και το
ψήφισμα, επειδή το προηγούμενο ψήφισμα ήταν κοινό από όλες τις παρατάξεις, πολλές φορές
όταν μια παράταξη είναι φίλα προσκείμενη σε ένα κόμμα είναι πολύ καλύτερο για να ακουστεί
το ψήφισμα να ψηφίζεται κι από εκείνη την παράταξη, αναφέρομαι στην παράταξη
«Πρωτεύουσα Πόλη».
Το προηγούμενο ψήφισμα που το ψήφισαν όλοι ομόφωνα ήταν ένα ψήφισμα που είχε μια
χαλαρή διατύπωση, το συγκεκριμένο έχει επίσης χαλαρή διατύπωση αλλά εκφράζει την αντίθεσή
του, εάν η αντίθεση εκφράζεται έστω και με αυτόν τον κομψό τρόπο που υπάρχει εδώ μέσα, δεν
είναι ένα ακραίο ψήφισμα, η απήχηση που θα έχει στα ευήκοα ώτα θα ήταν μεγαλύτερη αν ήταν
ομόφωνη.
Ασλανίδης: Θα κάνω μια αναφορά για το εκθεσιακό κομμάτι που είχαμε την ΠαρασκευήΣάββατο-Κυριακή.
Για το ψήφισμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι
δεδομένο ότι μας ανησυχεί η αύξηση των τιμολογίων της ενέργειας, που τη χρειαζόμαστε για να
λειτουργήσουμε τους βιοτεχνικούς μας χώρους και είμαι σύμφωνος
Μπατσαρά: Να ξεκινήσω από το τελευταίο, η παράταξή μας είναι αυτοδιοικητική
παράταξη και έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τον ρόλο που καλούμαστε να παίξουμε και
νομίζω τον παίζουμε πολύ καλά, με πλήρη συνείδηση, δεν με ενδιαφέρει εμένα αν κάποια στιγμή
η κυβέρνηση ψηφίσει, αν δω ότι είναι αντίθετη προς αυτά τα συμφέροντα που εγώ εκπροσωπώ
εδώ μέσα, φυσικά θα είμαι αντίθετη προς αυτό. Και άλλες φορές μπήκανε εδώ ψηφίσματα και τα
ψηφίσαμε, χωρίς να σκεφτούμε, δεν σκέφτομαι εγώ το πολιτικό κόστος της κυβέρνησης, αλλά το
πολιτικό όφελος του Δήμου Βέροιας, των Δημοτών.

Όταν ο Δήμος πλήττεται από τη αύξηση των τιμολογίων, είτε η ΔΕΥΑ είτε τα τιμολόγια
του Δήμου έχουν υπερβολικές τιμές κι ο Δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, πιστεύω όλο αυτό
δεν μπορεί να εκφραστεί μέσα από ένα ψήφισμα, δεν θα εκφράσουμε εμείς την αναγκαιότητα
στήριξης των οικονομικών του Δήμου απέναντι στα αυξημένα τιμολόγια της ΔΕΗ με ένα
ψήφισμα, αν είναι δυνατόν, αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα.
Όταν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις, νομίζω δεν θα είναι μόνο ο
Δήμος Βέροιας που τις αντιμετωπίζει, είναι όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας και οι Δήμοι
εκφράζονται μέσα από την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και από την ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ θα παίξει
τον ουσιαστικό ρόλο κι εμείς βεβαίως σαν Δ.Σ. είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε θέση
σθεναρή και σαν παράταξη θα είμαστε παρόντες, θα το αναλύσουμε το θέμα και θα ψηφίσουμε
αναλόγως βεβαίως και δεν είμαστε κατά των συμφερόντων του Δήμου.
Έκανα μια ολόκληρη τοποθέτηση όσον αφορά το ψήφισμα και να σας πω ότι η παράταξή
μου δεν θα ψηφίσει ψηφίσματα από την παράταξη Μαρκούλη και από την παράταξη
Μελιόπουλου, δεν ανέχομαι εγώ να είμαι σε ένα Δ.Σ. στο οποίο η παράταξή μου έκανε μια
συνεργασία για το καλό του Δήμου και αυτοί οι κύριοι δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να
απέχουν μονίμως ή να φεύγουν ή να απέχουν από την ψηφοφορία στα θέματα του Δ.Σ. και να
μας έρχονται με τα ψηφίσματα.
Όχι, δεν θα το ψηφίσω, πώς να το κάνουμε; Έχουν τέτοια ευαισθησία αυτοί και δεν την
έχουμε εμείς; Σήμερα ανέλυσαν πάρα πολλά θέματα για το τι έκανε η κυβέρνηση, για το ένα και
το άλλο, εδώ κύριοι για το Δ.Σ. τι κάνετε εσείς; Τι κάνετε; Απέχετε; Φεύγετε; Μας
χαρακτηρίζετε κρετίνους;
Μαρκούλης: Επειδή έκανε παρέμβαση ο κ.Κορωνάς να πω το εξής: Την υστέρηση
εννοείται εμείς μπορούμε να την αισθανθούμε μόνο αν προέρχεται από ανθρώπους που μπορούν
να προσφέρουν την υστέρηση.
Εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο, κλονίζεται ο κανόνας, το ότι η επανάληψη είναι η
μητέρα της μαθήσεως και επανάληψη όχι από εμένα, αλλά είναι ομόθυμη η πεποίθηση όλων των
Δημοτικών Συμβούλων ότι αυτή η πολιτική είναι αντιλαϊκή κι η πολιτική το να αυξηθούν τα
τιμολόγια είναι πολιτική, η οποία στρέφεται απέναντι στους πολίτες, απέναντι στους δημότες και
δεν είστε αυτοδιοικητική παράταξη, είστε ετεροδιοικητική, διοικήστε από αλλού
Μπατσαρά: Πάρτε το πίσω τώρα, πάρτε το πίσω τώρα φίλε μου και άλλη φορά να είσαι
εδώ να ψηφίζεις, 47 βουλευτές του Σύριζα υπέβαλαν παρόμοια ερώτηση με το ψήφισμα που μας
φέρατε εδώ, ίδιο ακριβώς
Μαρκούλης: Έχω την ευθύνη των όσον λέω, ετεροδιοικητική είστε και να το εξηγήσω:
Πρόεδρε εγώ τοποθετούμαι πολιτικά, δεν μπορεί να γίνετε επισήμανση από όλους και να λέει, το
Δ.Σ. στο σύνολό του, γιατί αυτό προέκυψε ότι επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός των
επιχειρήσεων και επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός των επιχειρήσεων και θα έρθετε μετά στο 1ο
2ο 3ο 13ο θέμα και θα λέτε έχουμε αύξηση των ανταποδοτικών τελών άρα θα πρέπει να τα
ψηφίσουμε. (Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης) και
θα έρθουν χωρίς ντροπή να πούνε εδώ πέρα να μιλήσουν για αναπροσαρμογή των τελών, γιατί
είναι προφανές ότι δημιουργείται οικονομικό αδιέξοδο, δεν μπορείς να κάλυψεις το κόστος της
άρδευσης, των διαφόρων τελών και προσαυξήσεων αν τυχόν έχεις αυξημένο τιμολόγιο, άρα θα
πρέπει να πας υποχρεωτικά σε αυξήσεις και εσείς υπηρετείτε τους δημότες;
Το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑΒ, ο ίδιος ο Δήμος, που αντιμετωπίζουν οι
επιτροπές, το αντιμετωπίζει ο ευάλωτος καταναλωτής, αυτός που δεν έχει να πληρώσει
προκειμένου να καταναλώσει ενέργεια για να ζεσταθεί, το αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας που
θα πάει να κάνει μεταποίηση στο βιομηχανικό ροδάκινο και δεν θα έχει την δυνατότητα να
πουλήσει το προϊόν του ανταγωνιστικά διότι θα είναι ακριβές οι τιμές διάθεσης, καθώς κι άλλοι
επιχειρηματίες που θα υποχρεωθούν να πληρώσουν μεγάλα ποσά προκειμένου να καλύψουν το
λειτουργικό κόστος. Θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική είναι πολιτική αυτοδιοικητική, πολιτική και
είναι υπέρ των συμφερόντων των λαϊκών;
Νομίζω ότι κάτι δεν καταλάβατε σωστά και θεωρείτε ότι τη δύναμη που έχετε σας την
δίνει ο λαός. Δεν την έχετε από τον λαό, την έχετε από την θέση που έχετε.

Γουλτίδης: Πρόεδρε νομίζω όλοι εδώ μέσα είμαστε υπέρ της διατήρησης των χαμηλών
τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, εγώ στην πρωτομιλία μου είπα ότι είναι ένα παγκόσμιο
φαινόμενο η αύξηση και όλοι γνωρίζουμε τους λόγους.
Από τις τοποθετήσεις που άκουσα από κάποιους συναδέλφους περί αυξήσεων των τελών
σε επιχειρήσεις θα ήθελα να τους θυμίσω ότι πριν λίγο διάστημα σε αυτήν την αίθουσα ψήφισαν
με χαρά όλοι κάποιες ενεργειακές κοινότητες σε ιδιώτες και με νερά και με ρεύμα και
φωτοβολταϊκά, οπότε τα θεωρώ κροκοδείλια δάκρυα.
Αν είχαμε ένα όπλο στα χέρια μας θα μπορούσαμε ανταποδοτικά να το μεταφέρουμε
αυτό στους δημότες, τώρα δεν έχουμε τίποτα, ως προς το ψήφισμα ναι μεν θέλουμε όλοι την
διατήρηση αλλά εγώ, συνδέεται αυτό με την πώληση του Μετοχικού πακέτου της ΔΕΗ γιατί και
η αρχή της ελεύθερης οικονομίας λέει ότι ο ανταγωνισμός φέρνει την πτώση των τιμών, όπως
πολύ σωστά το είπε και ο κ. Τσιούντας με την τηλεφωνία.
Τσανακτσίδης: Εμείς είμαστε υπέρ του ψηφίσματος, δεν έχει να κάνει πολιτικά, είναι
κάτι το οποίο πρέπει να στηρίξουμε και να το επισημάνουμε.
Είχαμε δει την στιγμή που ο κ.Δένδιας απάντησε στον ομόλογό του στην Τουρκία. Να
θέσουμε ένα ψήφισμα και σαφώς πρέπει να θέσουμε ένα ψήφισμα, μπορεί να μην αρέσει στην
κυβέρνηση, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Για την ΔΕΗ φτάσαμε να μην είναι ανταγωνιστική και
από μια κερδοφόρα επιχείρηση την κατάντησαν να χρωστάει και οι ιδιώτες να την πάρουν
κοψοχρονιά και παράγει το 1/3 της δυνατότητάς της. Άρα αφού έχουμε την πρώτη ύλη, τον
λιγνίτη θα έπρεπε να δουλεύει τώρα που έχουμε πρόβλημα στα 3/3 και να μην εξαρτόμαστε
πλήρως από εξωγενείς παράγοντες .
Δήμαρχος: Νομίζω πως όλοι όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική, την αντιπολίτευση να
κατηγορεί την κυβέρνηση περί πώλησης των χρυσαφικών, των ασημικών και όταν είναι
κυβέρνηση να κάνει τα ίδια πράγματα, νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Σε αυτήν την
αίθουσα νομίζω τουλάχιστον δύο φορές, η τελευταία ήταν με αφορμή το συνέδριο της Κεντρικής
Ένωσης των Δήμων Ελλάδος, έγινε από εμένα αναφορά στο μέγιστο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν οι Δήμοι με τις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Βέβαια κάποιος
θα πει η ιδιωτικοποίηση θα φέρει αύξηση των τιμών; Κατά την άποψή μας θα φέρει αύξηση
τιμών και νομίζω δεν είναι συγκρίσιμη με την τηλεφωνία, γιατί στην τηλεφωνία είχαμε να
κάνουμε με νέες τεχνολογίες, είτε κινητή τηλεφωνία, είτε οπτικές ίνες, εκεί υπήρχε ένα πεδίο
παρθένο και μπορούσαν όλοι να συμμετέχουν και να έχουν μερίδιο με τον ηλεκτρισμό.
Tουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, η περιουσία είναι περιουσία της
ΔΕΗ και βέβαια αυτός που θα την πάρει κατά το δοκούν θα έχει την δυνατότητα να επηρεάσει
τις τιμές, όχι προς όφελος των καταναλωτών. Εμείς είμαστε υπέρ του ψηφίσματος και αν
κάποιος από την παράταξη μας έχει ιδεολογικό πρόβλημα ας μην το ψηφίσει, θα του το
συγχωρήσουμε.
Τσιούντας: Επάνω λέει ότι είναι ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό
Συμβούλιο έχει την συμπολίτευση και την αντιπολίτευση. Εδώ έχουμε μια πρόταση και η
συμπολίτευση δεν συμφωνεί ως προς το ψήφισμα, θυμάμαι πριν γίνει η συμφωνία είχα πει ότι
αν θα κάνουμε συνεργασία με την παράταξη του κ. Βοργιαζίδη, για να έχουμε μια σοβαρότητα,
ότι έρχεται στο Δ.Σ. από τις συνεργαζόμενες παρατάξεις πρέπει να ψηφίζεται, να μην έχουμε
αυτά τα πράγματα. Αυτό το είπα κύριοι της παράταξης του κ.Βοργιαζίδη κι όταν κάναμε την
κοινή σύσκεψη στη αίθουσα εδώ, ότι με την προϋπόθεση πως θα συζητείται πιο μπροστά και θα
έρχεται μετά να ψηφίζεται, δεν ξέρω τι έγινε τώρα και πως μια παράταξη πήρε από μόνη της την
απόφαση να φέρει ένα ψήφισμα και να μην το ψηφίσει το 1/3.
Αυτό έγινε και άλλη φορά, σε θέμα που μπήκε στο Δημοτικό συμβούλιο να απορρίπτεται
και να θέτει ο Δήμαρχος άλλη πρόταση και να εκθέτει τον συνάδελφο που έκανε την εισήγηση.
Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, θα πρέπει να συμφωνείτε, εγώ στεναχωριέμαι γιατί ανήκω στην
παράταξη και εκλέχτηκα με την παράταξη «Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη» κι ανήκω στην
παράταξη της ΝΔ που εκπροσωπεί η «Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη». Λίγο περισσότερο προσοχή.
Δήμαρχος: Μην ανησυχείτε για μας κ. Τσιούντα
Διαμάντης: Βλέπω έχει αποχωρήσει ο κ. Γουλτίδης γιατί άφησε μομφή το τι έκανε η
διοίκηση του Δήμου για τα υδροηλεκτρικά και τα φωτοβολταϊκά. Να θυμίσω τον κ. Γουλτίδη ότι

η ΔΕΥΑ έχει εντάξει στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» φωτοβολταϊκό στον βιολογικό
καθαρισμό και προχωράμε σε δημοπράτηση.
Να τον πω όμως φτάνει αυτό το λιβάνισμα προς την κυβέρνηση και με τον αστυφύλαξ
και με τον χωροφύλαξ κ.Αντώνη δεν γίνεται, όχι για σας, επειδή έχετε επαφές είστε δίπλα και
κάτι σας ψιθύρισε στο αυτί, να έρθει εδώ να ψηφίσει και με το αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ
δεν γίνεται να είσαι.
Δήμαρχος: Αγαπητέ Πρόεδρε θα πω στον κ. Τσιούντα να μην ανησυχεί για μας, αυτά
είναι τα πλεονεκτήματα της Δημοκρατίας, αυτό έλειπε να μην μπορούμε να διαφωνούμε σε
κάποια πράγματα. Κε Τσιούντα ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας, αλλά μην ανησυχείτε για
μας, για άλλα πράγματα να ανησυχείτε
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με το σχέδιο ψηφίσματος;
Ο δημοτικός σύμβουλος Σ.Ασλάνογλου απείχε από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος
Υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος ψήφισαν εικοσιένα (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Η.Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ.Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης,
Σ.Διαμάντης, Κ.Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος, Θ.Κορωνάς, Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος,
Α.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης,
Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μπατσαρά, Σ.Τζήμα, Ε.Κελεσίδης,
Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας, Ν.Λαζόπουλος, Γ.Γουλτίδης,
Β.Λυκοστράτης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση του προέδρου.
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Το Δημοτικό συμβούλιο εκφράζει την αντίθεσή του στην απόφαση της Κυβέρνησης να
εκχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Δ.Ε.Η Α.Ε. στους ιδιώτες, γιατί αυτό θα οδηγήσει
σε τεράστια αύξηση των τιμολογίων, γεγονός που θα στερήσει τη δυνατότητα της χρήσης του
αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις και χάνεται έτσι ένα εργαλείο
άσκησης κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής».
Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στα:
1.- Δ.Ε.Η. Α.Ε.
2.- Τοπικά και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 264/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Τσολακίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-12-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

