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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 18-5-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 135 / 2015 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για θέσπιση κοινωνικού τιµολογίου από την Εταιρεία Παροχής Αερίου 
Θεσσαλονίκης Α.Ε.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 18ην του µήνα Μαϊου του έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 6519/14-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  
που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,  
δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος,  
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα,  
Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και κα Κόπτη 
Ελενη και Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  ο ∆ήµαρχος έθεσε υπ΄ όψιν των µελών 
την αναγκαιότητα θέσπισης κοινωνικού τιµολογίου στο φυσικό αέριο στα πρότυπα του αντίστοιχου της 
∆ΕΗ στο ηλεκτρικό ρεύµα, µε µείωση του κόστους της τιµής για τους αδύναµους πολίτες, τις κοινωνικές 
δοµές, σχολεία και Ιδρύµατα και λοιπούς κοινωφελείς Φορείς. Στόχος είναι η διευκόλυνση και 
προστασία των οικονοµικά αδύναµων στρωµάτων του πληθυσµού που µαστίζονται από την χειρότερη 
κοινωνική και οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών και να υποβοηθηθούν οι Φορείς που ασκούν 
κοινωνικό και κοινωφελές έργο στις δραστηριότητες τους. Είναι το λιγότερο που µπορεί να γίνει στις 
δύσκολες σηµερινές συνθήκες, η εταιρεία στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης της θα πρέπει να 
ανταποκριθεί, άλλωστε όπως αποδεικνύεται και από τους ισολογισµούς της και στην περίοδο αυτή της 
κρίσης, παρουσιάζει αυξηµένα κέρδη. Πρόκειται για ένα ώριµο και λογικά θεµελιωµένο αίτηµα, µια 
ηθικά επιβαλλόµενη δράση και πρέπει να δροµολογηθεί µε την καθολική αποδοχή και ολόπλευρη 
στήριξη όλων µας.  
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι οποίοι οµόφωνα συµφώνησαν 
και αποδέχθηκαν την πρόταση του ∆ηµάρχου.      
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την πρόταση του ∆ηµάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                          Οµόφωνα 
 
Α). Τη θέσπιση κοινωνικού τιµολογίου από την Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης για την 
προστασία των ευπαθών οµάδων των καταναλωτών φυσικού αερίου..  
ΤΤοο  κκοοιιννωωννιικκόό  ττιιµµοολλόόγγιιοο  θθαα  ααφφοορράά::    
αα..  ΜΜαακκρροοχχρρόόννιιαα  ααννέέρργγοουυςς  
ββ..  ΚΚααττααννααλλωωττέέςς  µµεε  εεττήήσσιιοο  εειισσόόδδηηµµαα  µµιικκρρόόττεερροο  ττωωνν  1122..000000€€  
γγ..  ΤΤρρίίττεεκκννοουυςς  κκααιι  πποολλύύττεεκκννοουυςς  
δδ..  ΑΑττοοµµαα  µµεε  ααννααππηηρρίίαα  6677%%  κκααιι  άάννωω  κκααθθώώςς  κκααιι  όόσσοουυςς  σσυυννοοιικκοούύνν  µµεε  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  
εε..  ΦΦοορρεείίςς  µµηη  κκεερρδδοοσσκκοοππιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα,,  εεπποοππττεευυόόµµεεννοουυςς  ααππόό  τταα  ΥΥπποουυρργγεείίαα  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  
κκααιι  ΥΥγγεείίααςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ππααρρέέχχοουυνν  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  φφρροοννττίίδδααςς  σσεε  εευυππααθθεείίςς  οοµµάάδδεεςς  ττοουυ  ππλληηθθυυσσµµοούύ..  
ΌΌλλαα  τταα  ππααρρααππάάννωω  µµπποορροούύνν  νναα  υυλλοοπποοιιηηθθοούύνν  σσύύµµφφωωνναα  κκααιι  µµεε  τταα  όόσσαα  ιισσχχύύοουυνν  µµεε  ββάάσσηη  ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  
οοιικκιιαακκόό  ττιιµµοολλόόγγιιοο  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ..  
ΒΒ))..  ΤΤηη  θθέέσσππιισσηη  µµεειιωωµµέέννοουυ  ττιιµµοολλοογγίίοουυ  φφυυσσιικκοούύ  ααεερρίίοουυ  γγιιαα  τταα  δδηηµµοοττιικκάά  κκττίίρριιαα  ((∆∆ηηµµααρρχχεείίοο,,  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  
ΣΣχχοολλεείίαα  κκ..λλππ..)) 
 
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
 
                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 135/ 2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι 19 - 5 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος     
  
 
 
   Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 
 


