ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/23-03-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 27/2020
ΘΕΜΑ:

Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στην Ενεργειακή Κοινότητα
μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας

Στο Βελβεντό 23 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00., τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 σε
συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 673/19-03-2020 πρόσκληση της Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών δήλωσαν συμμετοχή -16μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Τσέγκος Νικόλαος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Τράντα Ιωάννα
8 Καμκούτης Θωμάς
9 Αχίλλας Γεώργιος
10 Ζορζοβίλης Ζήνων
11 Κουκόλη Σοφία
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
7 Μυλωνά Κατίνα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία
στάλθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής:
Σε ενημερωτική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 07/03/2020 στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά από πρόσκληση και πρωτοβουλία του
Περιφερειάρχη κ. Γ. Κασαπίδη, συζητήθηκε η δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας
μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την
ανάπτυξη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής ενέργειας, ανάπτυξης και
μεταφοράς τεχνογνωσίας και διαχείρισης της ενέργειας με τον αποδοτικότερο τρόπο
για τους ΟΤΑ και τους πολίτες.
Μετά τα ανωτέρω, η Περιφερειακή Αρχή με το έγγραφο με αριθμό
πρωτοκόλλου 40435/12-3-2020 ζήτησε από το Δήμους να αποφασίσουμε επί της
αρχής για τη συμμετοχή στην Ενεργειακή Κοινότητα .
Παράλληλα, για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη σωστή τεκμηρίωση του
επιχειρησιακού πλάνου της ενεργειακής κοινότητας, απαιτείται από την πλευρά του
Δήμου η άμεση εξουσιοδότηση προς το φορέα που θα αναλάβει την εκπόνησή του, εν
προκειμένω το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για αναζήτηση και λήψη από τα
αρχεία καταμετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας του
Δήμου και των Επιχειρήσεων μας κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον.
Λόγω της επανασύστασης του Δήμου Βελβεντού και επειδή δεν υφίσταται στα
αρχεία του Δήμου ηλεκτρονική καταγραφή αυτών για κάθε εγκατάσταση, για
περαιτέρω διευκόλυνση και λόγω του όγκου των Αριθμών Παροχής (ΑΠ) των
διαφόρων ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων θα πρέπει να αποδοθούν τα ΑΦΜ του
Δήμου και των Επιχειρήσεων στα οποία εκδίδονται λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος,
ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη αναζήτηση και απομάστευσή τους για
επεξεργασία από τον φορέα που θα προχωρήσει στην οργάνωση της ενεργειακής
κοινότητας.
Η αναζήτηση στοιχείων ηλεκτρικών καταναλώσεων θα αφορά τις παρακάτω
ομαδοποιημένες κατηγορίες :
•
Λογαριασμοί Φωτισμού Οδών – Πλατειών (ΦΟΠ) (και ΦΟΠ στύλων και
παροχών φωτισμού κοινόχρηστων χώρων)
•
Λογαριασμοί Δημοτικών κτιρίων (κτίρια γραφείων, αθλητικών εγκαταστάσεων,
πολιτιστικών εγκαταστάσεων, κτλ)
•
Λογαριασμοί σχολικών κτιρίων
•
Λογαριασμοί ΔΕΥΑ,
και θα περιοριστεί ανά πάροχο, στον Αριθμό Παροχής, το μέγεθος της παροχής, τις
καταναλώσεις αυτής σε ηλεκτρική ενέργεια, το τιμολόγιο χρέωσης, και τέλος την
διεύθυνση και το είδος που ακινήτου που αντιστοιχεί.
Τέλος με το ίδιο έγγραφο για την προστασία των στοιχείων από μη
εξουσιοδοτημένη χρήση, μας ζητείται η εξουσιοδότηση για αναζήτηση και επεξεργασία
αυτών, η οποία θα απευθύνεται ονομαστικά στους :
1. Στημονιάρη Δημήτριο, ΑΔΤ: ΑΝ 829228 / Δρ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Επίκουρο Καθηγητή/Τμήμα ΗΜΜΗΥ/Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
(ΠΔΜ)/
Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών και Έξυπνων Δικτύων
τηλ. +30 24610 68146, κιν. +30 6938 71 91 91
e-mail: dstimοniaris@uowm.gr
2. Μπουτσιάδη Ευάγγελο του Παύλου με ΑΔΤ : ΑΖ300001
Υποψήφιο Διδάκτορα του ΠΔΜ/Τμήμα ΗΜΜΥ
Τηλ. 6970006115, 6907777839
e-mail: v.boutsiadis@deddie.gr
Η ακριβής επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων θα καθορίσει το μέγεθος της
Ενεργειακής Κοινότητας, και τον αριθμό και το είδος των παροχών που θα
συμμετάσχουν.
Μετά από αυτά και εν όψει νομοθετικών πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης, στις
οποίες πρέπει να είμαστε εμπρόθεσμοι καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
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1.
Να αποφανθεί επί της αρχής για την συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στην
Ενεργειακή Κοινότητα μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
2.
Να εξουσιοδοτήσει τους ακόλουθους υπεύθυνους για αναζήτηση
και
επεξεργασία στοιχείων:
α) Στημονιάρη Δημήτριο, ΑΔΤ: ΑΝ 829228 / Δρ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Επίκουρο Καθηγητή / Τμήμα ΗΜΜΗΥ / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
β) Μπουτσιάδη Ευάγγελο του Παύλου με ΑΔΤ : ΑΖ300001, Υποψήφιο
Διδάκτορα του ΠΔΜ / Τμήμα ΗΜΜΥ.
Η επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης, κα Γκαμπράνη Ειρήνη, με
έγγραφό της, το οποίο παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ανέφερε τα εξής:
Η Λαϊκή Συσπείρωση στο Δήμο Βελβεντού με αφορμή την εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ
Α' 55/2020) που καθορίζει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων των συλλογικών
οργάνων αυτή την περίοδο, καλεί τη Δημοτική Αρχή Βελβεντού να μην επιχειρήσει να
πάρει αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα για το λαό του Δήμου μας και το μέλλον της
περιοχής με “συζήτηση” δια περιφοράς.
Θέματα εξέχουσας σημασίας μπορούν και πρέπει να περιμένουν, ώστε να
συζητηθούν σε συνεδριάσεις ανοιχτές για όλους τους ενδιαφερόμενους και με τη δια
ζώσης παρουσία όλων των δημοτικών συμβούλων. Αυτή την χρονική περίοδο προέχει
η υγεία του λαού και τίποτα άλλο και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί όλη η προσπάθεια
της δημοτικής αρχής.
Η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή την περίοδο, πρέπει να
διαμορφώνεται με κριτήριο την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της λειτουργίας
των υπηρεσιών του Δήμου και της ζωής των κατοίκων σε συνθήκες απειλής της
δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό. Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το γεγονός, ότι στην
ημερήσια διάταξη δεν υπάρχει ούτε ένα θέμα με βάση την έκτακτη κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας. Σε δημόσια ανακοίνωση μας, οι εκλεγμένοι της
Λαϊκής Συσπείρωσης στη Δυτική Μακεδονία, προβάλλαμε το διεκδικητικό πλαίσιο που
αφορά την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού και των
εργαζομένων.
Ωστόσο, η κρίσιμη περίοδος που διανύουμε δε γίνεται να αντιμετωπίζεται ως
“ευκαιρία” για να περάσουν μια σειρά αντιλαϊκοί σχεδιασμοί που σφίγγουν και άλλο τη
θηλιά στα λαϊκά νοικοκυριά.
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να προσαρμόσει τη θεματολογία του Δημοτικού
Συμβουλίου. Απαιτούμε να αποσυρθεί από την ημερίσια διάταξη το θέμα “1.
Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στην Ενεργειακή Κοινότητα μεταξύ Δήμων,
Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επί της αρχής”.
Οι συμπράξεις Δήμων, Περιφερειών κλπ. σε “Ενεργειακές Κοινότητες” δεν είναι
κάτι καινούργιο. Παρά τις υποκριτικές διακηρύξεις για “αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας”, “την πράσινη ανάπτυξη”, και άλλα εύηχα λόγια, οι λεγόμενες “Ενεργειακές
Κοινότητες” αποτελούν νέο πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους που
επενδύουν στον χώρο των ΑΠΕ, είτε απευθείας, είτε μέσω κάποιων ΜΚΟ και
«Συνεταιριστικών σχημάτων» και ΟΤΑ.
Το ΚΚΕ και οι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της Λαικής Συσπείρωσης στην
Περιφέρεια και τους Δήμους, είναι ενάντια στις “Ενεργειακές Κοινότητες”, γιατί αυτές
αποτελούν το “όχημα” κερδοφορίας του κεφαλαίου και εξαπάτησης των λαϊκών
στρωμάτων, ενσωμάτωσης των λαϊκών αντιδράσεων, με προκάλυμμα την
“αλληλέγγυα οικονομία”. Με μαθηματική ακρίβεια, η απελευθέρωση της Ενέργειας -και
μέσω των «Ενεργειακών Κοινοτήτων»- οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη ενεργειακή
φτώχεια την πλειοψηφία του λαού. Εν μέσω της κρίσης της πανδημίας που στην
κυριολεξία ματώνει το λαό μας, είναι απαράδεκτο να περνάνε τέτοιοι σχεδιασμοί, “δια
περιφοράς” και χωρίς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είναι ο παραπάνω.
Ως Λαϊκή Συσπείρωση απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα από την ημερήσια
διάταξη της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε
διατεθειμένοι, εφόσον διασφαλιστεί η απόσυρση του, να συμβάλουμε μέσα από τις διά
περιφοράς συνεδριάσεις για τη λήψη αποφάσεων για ζητήματα άμεσης ανάγκης,
καθώς και για διαδικαστικά ζητήματα.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις
και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στην Ενεργειακή Κοινότητα μεταξύ
Δήμων, Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
2. Εξουσιοδοτεί :
α) τον Στημονιάρη Δημήτριο, ΑΔΤ: ΑΝ 829228 / Δρ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Επίκουρο Καθηγητή/Τμήμα ΗΜΜΗΥ/Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
(ΠΔΜ)/Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών και Έξυπνων Δικτύων
τηλ. +30 24610 68146, κιν. +30 6938 71 91 91
e-mail: dstimοniaris@uowm.gr
β) τον Μπουτσιάδη Ευάγγελο του Παύλου με ΑΔΤ : ΑΖ300001
Υποψήφιο Διδάκτορα του ΠΔΜ/Τμήμα ΗΜΜΥ
Τηλ. 6970006115, 6907777839
e-mail: v.boutsiadis@deddie.gr
για αναζήτηση και λήψη από τα αρχεία καταμετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ των
καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου Βελβεντού.
Την εισήγηση καταψήφισε η
επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης, κα
Γκαμπράνη Ειρήνη.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 24 Μαρτίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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