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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  9/2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ  95/2020 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ.,  συνέρχεται 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 9η/2020, συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 
40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.  
15298/15-5-2020, πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 
 
Συμμετέχουν στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος 
Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 101 απόφαση), 8) Γκλεγκλέ Ελένη, 9) 
Δρούγας Παντελής, 10) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 11) Κανάκης Βασίλειος, 12) Καραγιάννης 
Ανδρέας, 13) Κλάδης Παύλος, 14) Κοσμόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 104 
απόφαση), 15) Κουζή Αντωνία (Τόνια) (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 104 απόφαση), 16) 
Κουκούτσης Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 104 απόφαση), 17) Λαζαρίδης Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 104 απόφαση), 18) Λιάππας Λεωνίδας, 19) Μάκαρης Εμμανουήλ 
– Λεονάρδος, 20) Μαρινάκης Σαράντος, 21) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 22) Μπάκας 
Ιωάννης, 23) Μπασακίδης Νικόλαος, 24) Νιάρχος Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 97 
απόφαση), 25) Οικονομάκος Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 97 απόφαση), 26) 
Οικονομάκου Μαρία, 27) Σκοπετέας Αναστάσιος, 28) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 29) 
Σωφρονάς Γεώργιος, 30) Τζαμουράνης Βασίλειος, 31) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 32) Φάβας 
Γεώργιος, 33) Φαββατάς Δημήτριος, 34) Χειλάς Παναγιώτης και 35) Χριστόπουλος Ιωάννης. 
 
Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 
2) Δούβας Ιωάννης, 3) Μαλαπάνη Μαρία, 4) Μπάκας Δημήτριος, 5) Μπαρούνη Μαρία και 6) 
Μπεχράκης Σταμάτης. 

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες 

 ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, ο οποίος 
συμμετέχει στη συνεδρίαση και 

 ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμισίας κ. Διονυσόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος δεν 
συμμετέχει στη συνεδρίαση.  

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης, συμμετέχοντος σε αυτή και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου 
Βασιλόπουλου.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος, για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 

Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας. 
 
Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος ήταν η από 18-5-2020 γραπτή 
εισήγηση του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Νέων Έργων, Πολεοδομίας, Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Δήμου κ. Μπασακίδη Νικολάου, καθώς και του επισυναπτόμενου, στην 
παραπάνω εισήγηση, σχεδίου καταστατικού, τα οποία έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ: Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας 

 

Η ενεργειακή μετάβαση  σε καθαρές μορφές ενέργειας και η διάχυση του πνεύματος εξοικονόμησης 

ενέργειας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι μέρος των πολιτικών που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ενός φαινομένου που εξελίσσεται ραγδαία 

και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες απειλές του πλανήτη και της ζωής σε αυτόν. 

Ο Δήμος Καλαμάτας, αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, έχει 

ενταχθεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, το οποίο αποτελεί μια 

πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία Δημάρχων που συνδημιουργούν ένα κοινό όραμα για ένα βιώσιμο 

μέλλον.  

Στο πλαίσιο του οράματος αυτού, έχει υιοθετηθεί από τα μέλη του Συμφώνου ένα σύνολο 

παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πιο κάτω αλληλένδετων προκλήσεων:  

1. Του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής,  

2. Της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  

3. Της αειφόρου ενέργειας 

Ο Δήμος Καλαμάτας υιοθετώντας τις δεσμεύσεις του Συμφώνου, σχεδιάζει δράσεις: 

1. Για την απογραφή των εκπομπών αναφοράς ρύπων (CO2 κλπ) στην έκταση του Δήμου, μέσω 

της οποίας θα οργανώσει παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και 

άλλων μέσων, καθώς και της προώθησης της χρήσης καθαρών πηγών ενέργειας. 

2. Για την σύνταξη μελέτης εκτίμησης κινδύνων που θα οδηγήσει σε δράσεις για την αύξηση της 

ανθεκτικότητας της πόλης μέσω της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Για την οργάνωση των αναγκαίων παρεμβάσεων προτείνεται η σύσταση ενός αστικού  

συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού με την επωνυμία «Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα 
Καλαμάτας», και το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Κ.ΚΑ»  

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4513/2018), μία Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν) μπορεί να 

δραστηριοποιηθεί στον ενεργειακό τομέα με στόχο:  

 ............................. την προαγωγή της αειφορίας και της καινοτομίας στην παραγωγή 

ενέργειας.  

 ............................ την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος 

 ............................ την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας και την προώθηση της 

ενεργειακής δημοκρατίας 

 ............................ την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια 

ενέργειας,  

 ............................ της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των μεταφορών. 
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Σε μία Ενεργειακή Κοινότητα μπορούν να συμμετάσχουν ΟΤΑ α’ ΚΑΙ β’ βαθμού, επιχειρήσεις των ΟΤΑ, 

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, καθώς και φυσικά πρόσωπα, με δεσμεύσεις που σχετίζονται τόσο με τον τόπο 

δραστηριότητας όσο και με το ποσοστό συμμετοχής τους . 

Οι σκοποί και οι δραστηριότητες των ενεργειακών κοινοτήτων περιγράφονται λεπτομερώς στο άρθρο 

4 του Ν. 4513/2018 και ενδεικτικά αναφέρονται : 

 Η λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ή πάρκο για εικονική 
αυτοπαραγωγή των μελών της Ε.Κοιν. 

 Η κατασκευή και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου για ηλιακή κοινωνική πολιτική και 
τη μείωση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας. 

 Πολιτικές για την προώθηση της χρήσης οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, 

καθώς και της κατασκευής δικτύου φόρτισης ηλεκτροκινούμενων οχημάτων.   

 Η προμήθεια εξοπλισμού και μέσων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, των 

υποδομών των μελών της Ε.Κοιν. 

 Η σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή υλοποίησης παρεμβάσεων 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη της, στους πιο 

πάνω τομείς. 

 Η ευαισθητοποίηση των πολιτών στις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.  

Οι πόροι μιας Ε.Κοιν, προέρχονται απο τις συνδρομές των μελών της, τις συνεταιριστικές μερίδες, τα 

κάθε μορφής αποθεματικά κεφάλαια, καθώς και έσοδα από κάθε πηγή χρηματοδότησης. Οι Ε.Κοιν. 

μπορούν να εντάσσονται στο Ν. 4399/2016 (με την εφαρμογή αναλογικά των διατάξεων του νόμου 

αυτού για τις Κοιν.Σ.Επ.) του Ν. 4430/2016 (για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία), καθώς και 

σε άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά με τους σκοπούς τους. 

Στο Δήμο Καλαμάτας, η αξιοποίηση της ενέργειας, που παρέχει ο Ήλιος, το πλούσιο γεωθερμικό 

περιεχόμενο, αλλά οι ποσότητες βιομάζας, είναι μια επιλογή που θα συμβάλλει : 

1. Στην αντιμετώπιση των φαινομένων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή 

2. Στην εξοικονόμηση πόρων με τη μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των δημοτικών 

υποδομών 

3. Στην εξάλειψη του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας για τα ευάλωτα νοικοκυριά. 

4. Στην διάδοση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

Με δεδομένο ότι ο ενεργειακός τομέας της χώρας βρίσκεται υπό αναδιάρθρωση , προτείνεται η 

μεθοδική παρέμβαση για την βελτίωση της ανθεκτικότητας της πόλης στις επιπτώσεις που προκαλεί η 

Κλιματική Αλλαγή, με πρώτο βήμα τη σύσταση της «Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας 
Καλαμάτας» που διοικητικά θα ολοκληρωθεί στα εξής στάδια : 

1. Σύνταξη του καταστατικού και αποδοχή από τα μέλη της Ε.Κοιν 

2. Την κατάθεση του καταστατικού στο Ειρηνοδικείο 

3. Την καταχώρηση της Ε.Κοιν στο Ειδικό Μητρώο ΕΚΟΙΝ του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 

Σε επόμενο βήμα μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ακολουθήσουν : 

1. το Οργανόγραμμα, με τον κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών  

2. το Σχέδιο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Ότι με το Ν.4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α’/23-01-18),  

2.1. Παρέχεται η δυνατότητα της ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων, στις οποίες μπορούν να 

συμμετέχουν μεταξύ των άλλων και οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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2.2. Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.), είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού που 

στόχο έχει, την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της καινοτομίας στον 

ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της 

ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και 

προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς 

δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής 

αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, 

διανομής και προμήθειας ενέργειας. 

2.3. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2, μέλη μιας Ενεργειακής Κοινότητας, μπορεί να 

είναι :  

 Φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, 

 Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 

 Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. 

ή επιχειρήσεις αυτών, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), 

 Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού της έδρας της Εν. Κοιν., κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 

3852/2010. 

2.4. Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε.Κοιν. είναι: 

 Πέντε (5), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. ή 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, 

 τρία (3), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά 

πρόσωπα, από τα οποία τα δύο (2) τουλάχιστον είναι Ο.Τ.Α., 

 δύο (2), αν τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό 

κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία 

απογραφή.  

2.5. Όσον αφορά τις συνεταιριστικές μερίδες της Ε.Κοιν στο άρθρο 3 του αποσαφηνίζεται:  

1. Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας και μία ή 

περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο συμμετοχής στο 

συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. που μπορούν να συμμετέχουν στο 

συνεταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο: 

 Το πενήντα τοις εκατό (50%) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νησιωτικών περιοχών με 

πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή, 

 το σαράντα τοις εκατό (40%) για τους λοιπούς Ο.Τ.Α.. 

2.Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει, 

συμμετέχει στη γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο». 

3. Στην αρχική σύνθεση της υπό σύσταση «Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας», που θα 

είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν θα έχει τη δυνατότητα διανομής πλεονασμάτων 

χρήσης, θα μετέχουν : 

3.1. Ο «Δήμος Καλαμάτας» (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 40%) 

3.2. Η «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας» (με ποσοστό συμμετοχής στο 

συνεταιριστικό κεφάλαιο 15%),  
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3.3. Η «Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία – ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» (με ποσοστό 

συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 15%) 

3.4. Ο «Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας» (με ποσοστό συμμετοχής στο 

συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%) 

3.5. Η «Κεντρική Αγορά Καλαμάτας ΑΕ ΟΤΑ » (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό 

κεφάλαιο 10%) 

3.6. Η «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας» (με ποσοστό 

συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 5%). 

3.7. Η «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας» (με ποσοστό 

συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 5%). 

4. Το αρχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας ανέρχεται σε 20.000,00€, το οποίο 

αποτελείται από είκοσι (20) συνεταιριστικές μερίδες αξίας 1.000,00 € η κάθε μία. 

5. Για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της «Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας» 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4513/2018 σε συνδυασμό με το Ν.1667/1986 περί 

συνεταιρισμών. 

6. Η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην Ενεργειακή Κοινότητα βασίζεται στις ακόλουθες 

διατάξεις: 

6.1. των άρθρων 75, παράγρ. Ι, εδ. α’ 1 του Ν.3463/2006, όπου περιγράφονται οι τομείς 

αρμοδιότητας των Δήμων και Κοινοτήτων ως εξής: «η αξιοποίηση & εκμετάλλευση των 

τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων 

μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων 

και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και εδ. α’ 3: «ο εξηλεκτρισμός, η 

επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών τους 

ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής 

οικονομίας», 

6.2. του άρθρου 93, παράγρ. 1 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με το οποίο: «Το δημοτικό συμβούλιο 

αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής», 

6.3. του άρθρου 267, παραγρ. 2 του Ν.3463/2006, με βάση το οποίο: «Εφεξής, η σύσταση από 

Δήμους ή Κοινότητες ή άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αστικής εταιρείας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιτρέπεται, μόνο εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά από ειδική 

νομοθετική ρύθμιση ή από το κανονιστικό πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων», σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγρ. 1γ’ του Ν. 4513/2018 όπου ορίζεται: 

«Μέλη μιας Ε.Κοιν. μπορεί να είναι ΟΤΑ α’ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της οποίας 

βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών κατ’εξαίρεση του άρθρου 107 του 

Ν.3852/2010 (Α’87). 

7. Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής σχέδιο καταστατικού, το 

οποίο περιλαμβάνει το κατ’ άρθρο 5 του Ν.4513/2018 ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο για τη 

νόμιμη σύσταση και δημοσίευση της Ενεργειακής Κοινότητας.  

Προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Η λήψη απόφασης για: 

1. Την έγκριση ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα 

Καλαμάτας» με τη συμμετοχή των εξής μελών: 

i. Ο «Δήμος Καλαμάτας» (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 40%) 

ii. Η «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας» (με ποσοστό συμμετοχής στο 

συνεταιριστικό κεφάλαιο 15%),  
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iii. Η «Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία – ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» (με ποσοστό 

συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 15%) 

iv. Ο «Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας» (με ποσοστό συμμετοχής στο 

συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%)  

v. Η «Κεντρική Αγορά Καλαμάτας ΑΕ ΟΤΑ » (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό 

κεφάλαιο 10%) 

vi. Η «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας» (με ποσοστό 

συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 5%). 

vii. Η «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας» (με ποσοστό 

συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 5%). 

2. Την έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου καταστατικού του υπό σύσταση αστικού 

συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού με την επωνυμία «Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα 
Καλαμάτας»  

3. Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου με ποσοστό 40% επί του συνεταιριστικού κεφαλαίου,  

που αντιστοιχεί στο ποσό των 8.000 Ευρώ  

4. Τον ορισμό του Δημάρχου Καλαμάτας με αναπληρωτή του τον δημοτικό Σύμβουλο κ. 

…………………………………………………, ως εκπροσώπους του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του υπό 

σύσταση συνεταιρισμού. 

5. Τον ορισμό του Δημάρχου Καλαμάτας με αναπληρωτή του τον δημοτικό Σύμβουλο κ. 

……………………………………………………., ως μέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της 

«Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας».  

6. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλαμάτας για την υπογραφή του καταστατικού και όλων των 

περαιτέρω απαιτούμενων διαδικασιών και ενεργειών. 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Της Ενεργειακής Κοινότητας με την Επωνυμία 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΑ 1-6) 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Ιδρύεται ενεργειακή κοινότητα περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» (στο εξής «Ε.Κοιν.») και διακριτικό τίτλο στην Ελληνική 

«Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας» και στην Αγγλική «Kalamata Energy Community». 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
   

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Ιδρυτικά μέλη της ενεργειακής κοινότητας, τα οποία φέρουν την ιδιότητα του συνεταίρου, 

είναι: 
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Α . Ο Δήμος Καλαμάτας, που εδρεύει επί της οδού Αθηνών 99, στην Καλαμάτα, με ΑΦΜ 

997911992 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, όπως νομίμως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο αυτού 

Αθανάσιο Βασιλόπουλο  

Β. Η «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας» [ΔΕΥΑΚ] που 

εδρεύει επί της οδού Σπάρτης 46, στην Καλαμάτα, ΤΚ ……….., ΑΦΜ ………………. της Δ.Ο.Υ. 

Καλαμάτας, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ 

αυτής κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο  

Γ. Η «Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία – ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε» που 

εδρεύει επί της ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, στην Καλαμάτα, ΤΚ ……….., ΑΦΜ ………………. της 

Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ 

αυτής κ. Αναστάσιο Σκοπετέα  

Δ. Ο «Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας» που 

εδρεύει επί της οδού Εθνικού Σταδίου 33, στην Καλαμάτα, ΤΚ 24100, ΑΦΜ ………………. της Δ.Ο.Υ. 

Καλαμάτας, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Παναγιώτη Βασιλοπουλο 

Ε. Η «Κεντρική Αγορά Καλαμάτας ΑΕ ΟΤΑ » που εδρεύει επί της ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

στην Καλαμάτα, ΤΚ ……….., ΑΦΜ ………………. της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον 

Πρόεδρο του ΔΣ . Αναστάσιο Αγγελή. 

ΣΤ. Η «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας» που 

εδρεύει επί της οδού Αθηνών 99, στην Καλαμάτα, ΤΚ 24134, ΑΦΜ ………………. της Δ.Ο.Υ. 

Καλαμάτας, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτής κ. Ηλία Γυφτέα.  

Ζ. Η «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας» που 

εδρεύει επί της οδού Αθηνών 99, στην Καλαμάτα, ΤΚ 24134, ΑΦΜ ………………. της Δ.Ο.Υ. 

Καλαμάτας, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτής κ…………………. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  

ΕΔΡΑ 

Έδρα της «Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας» ορίζεται το Δημαρχείο Καλαμάτας, 

επί της οδού Αθηνών 99, ΤΚ 24134. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κοιν. 

η ίδρυση υποκαταστημάτων ή παραρτημάτων σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην Ελλάδα και στην 

υπόλοιπη Ευρώπη, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του. Σε κάθε όμως περίπτωση, η έδρα 

της Ενεργειακής Κοινότητας θα βρίσκεται στο Δήμο Καλαμάτας.   

Η δραστηριότητα της «Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας» δύναται να εκτείνεται σε όλη την 

εδαφική επικράτεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως έχει καθορισθεί με το Ν. 3852/2010. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια της ενεργειακής κοινότητας είναι απεριόριστη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας (Ε.Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός 

αποκλειστικού σκοπού, ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4513/2018 και συμπληρωματικά 

από αυτές του Ν. 1667/1986 ως εκάστοτε ισχύουν. Έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας (ως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4430/2016), της καινοτομίας στον 

ενεργειακό τομέα, της αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας και της προαγωγής της ενεργειακής 

αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, καθώς 

και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση, σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 
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Ο σκοπός της «Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας» και το αντικείμενο της 

δραστηριότητάς της περιλαμβάνει: 

α. Την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α και Υβριδικών Σταθμών για την παραγωγή, 

αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς 

Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς, εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

β. Τη διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) πρώτων υλών για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή 

μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων. 

γ. Την προμήθεια για τα μέλη της, ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με 

στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη 

βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

δ. Την προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων (υβριδικών ή μη), οχημάτων 

υδρογόνου και οχημάτων με καύση φυσικού αερίου, υγραερίου, βιοαερίου ή άλλου εναλλακτικού 

καυσίμου, με στόχο την επίτευξη καλύτερων τιμών. 

ε. Την διαχείριση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ή ψυκτικής, εντός της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

στ. Την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες σύμφωνα 

με το άρθρο 2 του ν.4001/2011 εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ζ. Την παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

η. Τη διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και 

την εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα τη 

δραστηριοποίησή της στην αγορά εκπροσώπησης (aggregation). 

θ. Την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

και σημείων ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), 

υγραέριο ή βιοαέριο ή υδρογόνου ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και γενικότερα δικτύου υποδομών εναλλακτικών καυσίμων σύμφωνα με το Ν. 

4439/2016. 

ι. Την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών σύμφωνα με την ΥΑ ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381 (ΦΕΚ β 

2672/6-7-2018) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Επιπλέον, η «Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας» έχει τη δυνατότητα εκ του 

καταστατικού, να προβαίνει αυτοδύναμα ή να συμμετέχει σε δράσεις που αποβλέπουν: 

α. Στην προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. 

ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

β. Στη σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή 

υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα μέλη της τεχνικής 

υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς. 

γ. Στη διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους σχετικά με τους σκοπούς της. 

δ. Στην παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε προγράμματα 

χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους σχετικά με 

τους σκοπούς της. 

ε. Στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

για θέματα ενεργειακής αειφορίας. 

στ. Σε δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας σε ευάλωτους καταναλωτές ή 

πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ενεργειακής κοινότητας, όπως 

ενδεικτικά παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλα μέτρα που 

μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των πολιτών αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 6
ο
   

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Για τη σύσταση της Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας προσκομίζονται στο 

αρμόδιο Ειρηνοδικείο, το καταστατικό, και τα καταστατικά των Νομικών Προσώπων – μελών της 

Ε.Κοιν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (άρθρα 7-15) 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
   

ΜΕΛΗ 

1. Μέλος της Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας μπορεί να είναι κάθε φυσικό 

πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

καθώς και ΟΤΑ Α' βαθμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή επιχειρήσεις αυτών, κατ' εξαίρεση των 

διατάξεων του άρθρου 107 Ν. 3852/2010 

2. Τουλάχιστον το 50% των μελών συν ένα πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο 

βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. Συγκεκριμένα τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν πλήρη ή ψιλή 

κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή να 

είναι δημότες Δήμου Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τα νομικά πρόσωπα μέλη να 

έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΕΙΣΔΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Για να αποκτήσει φυσικό ή νομικό πρόσωπο την ιδιότητα του μέλους της Δημοτικής 

Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα 

αποφασίσει για την αποδοχή της στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση. Στην αίτησή του, που υπέχει 

θέση πρότασης για σύναψη συνεταιριστικής σύμβασης και η οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένη από 

ελαττώματα της βούλησης, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, πρέπει να δηλώνει ότι: 

1. Έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του, 

2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι καταστατικοί του σκοποί δεν αντίκεινται στις 

διατάξεις του καταστατικού της «Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας», ούτε είναι 

ασυμβίβαστοι με αυτές, 

3. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της «Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας 

Καλαμάτας» και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και του Εποπτικού Συμβουλίου, 

4. Με την επιφύλαξη του α. 2§4 του Ν. 4513/2018 δεν συμμετέχει σε άλλο νομικό πρόσωπο που 

να επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς εντός της έδρας της «Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας 

Καλαμάτας» και δεν ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα. 

5. Δεν έχει διαγραφεί από συνεταιρισμό για οποιαδήποτε αιτία, 

Το υποψήφιο μέλος υποχρεούται να αποδεικνύει με έγκυρα κατά περίπτωση έγγραφα ότι 

πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στον συνεταιρισμό. 

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου(Δ.Σ) για την έγκριση εγγραφής νέου μέλους 

υπόκειται στην έγκριση της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης(Γ.Σ). Η ιδιότητα του μέλους 

αποκτάται μεν από το χρόνο αποδοχής της αίτησης από το Δ.Σ, αλλά η συμμετοχή του νέου μέλους 

στο συνεταιρισμό επιτρέπεται μετά την έγκριση εγγραφής από τη Γ.Σ. Η ΓΣ αποφασίζει και για την 

τύχη αιτήσεων εγγραφής μελών που δεν είχαν γίνει δεκτές από το Δ.Σ. 
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Η απόφαση της Γ.Σ κοινοποιείται εντός 20 ημερών από τη λήξη των εργασιών της στον 

ενδιαφερόμενο. Κατ' αυτής επιτρέπεται προσφυγή στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας μίας εντός δέκα 

ημερών από την κοινοποίησή της. 

Δεδομένου ότι η «Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας» δεν αποτελεί αναγκαστικό 

συνεταιρισμό, η εισδοχή μέλους επαφίεται στην ελεύθερη βούληση των μελών της, όπως αυτά 

αντιπροσωπεύονται από τα όργανα Διοίκησης και δεν δύναται να εξαναγκασθεί προς τούτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ 

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας 

επέρχεται με αποχώρηση, διαγραφή ή θάνατο του φυσικού προσώπου του συνεταίρου ή λύση του 

νομικού προσώπου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Μέλος της Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας μπορεί να αποχωρήσει 

οποτεδήποτε μετά την παρέλευση τριών χρόνων από την εγγραφή του, αλλά μόνο στο τέλος της 

χρήσεως και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 του νόμου 1667/1986, δηλαδή, 

κατόπιν σχετικής έγγραφης δήλωσής του η οποία θα υποβληθεί προ τριών τουλάχιστον μηνών πριν 

το τέλος της οικονομικής χρήσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που 

εισέφερε υπολογιζόμενη σε πραγματικούς όρους, το αργότερο, εντός τριών (3) μηνών από την 

έγκριση ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός. Ο συνεταίρος 

που αποχώρησε ή αποκλείστηκε καμία άλλη απαίτηση δεν μπορεί να έχει επί της περιουσίας της 

Ενεργειακής Κοινότητας. Επιφυλάσσεται υπέρ του Δ.Σ το δικαίωμα παρακράτησης της εισφοράς του 

από τη συνεταιριστική μερίδα χρεών και οφειλών του συνεταίρου από συναλλαγές. 

Μέλος μπορεί να αποχωρήσει στο τέλος της χρήσης, μη τηρουμένων των παραπάνω 

προθεσμιών, αν μεταβληθεί η ευθύνη από περιορισμένη σε απεριόριστη και υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν ενέκρινε την τροποποίηση. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση εντός προθεσμίας 

όχι μικρότερης των τριών και μεγαλύτερης των έξι μηνών από την έγκριση της τροποποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο   

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ 

Σε περίπτωση θανάτου συνεταίρου (αφορά την περίπτωση εισδοχής φυσικού προσώπου 

στην παρούσα Ε.Κοιν Καλαμάτας ως μέλους αυτής) αυτός διαγράφεται στο τέλος της χρήσης κατά την 

οποία επήλθε ο θάνατος. Στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του θανάτου μέχρι το τέλος της 

χρήσης, η συνεταιριστική ιδιότητα του θανόντος συνεχίζεται στο πρόσωπο των κληρονόμων του, οι 

οποίοι υποκαθίστανται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κληρονομουμένου. 

Η συνεταιριστική ιδιότητα και η συνεταιριστική μερίδα θανόντος συνεταίρου μπορούν να 

περιέλθουν οριστικά στον κληρονόμο που έχει τις προϋποθέσεις να γίνει μέλος της Δημοτικής 

Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας κατόπιν σχετικής αίτησης. 

Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών κληρονόμων, ή ανηλίκων, το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές 

Συνελεύσεις ασκείται από τον αντιπρόσωπο των κληρονόμων, κατόπιν συμβολαιογραφικής δήλωσης 

αντιπροσώπευσης. 

Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν θελήσουν ν' αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου, 

τους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονομούμενος, υπολογιζόμενης της 

αξίας της σε πραγματικούς όρους (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 1667/1986). 
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ΑΡΘΡΟ 12ο   

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

Ύστερα από εισήγηση του Δ. Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με 

την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 5 παρ. 4 και 6 του Ν. 1667/86, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με το άρθρο του Ν. 2166/93, μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας διαγράφεται εφόσον: 

1. Βλάπτει τα συμφέροντα του συνεταιρισμού από παράβαση των υποχρεώσεών του. 

2. Καθυστερεί την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το συνεταιρισμό, 

περισσότερο από τρεις μήνες. 

3. Καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για αδικήματα σε βάρος της περιουσίας του 

συνεταιρισμού. 

4. Ασκεί επιχείρηση ανταγωνιστική προς τα συμφέροντα της Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας 

Η διαγραφή γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης που περιέχει και την αιτιολογία και η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφίας του α. 11 §4 και 6 Ν. 1667/1986. 

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, ο συνεταίρος μπορεί να 

προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με το άρθρο 2 § 8 του Ν. 1667/1986. 

Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους, επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται η 

τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η 

προθεσμία των δύο μηνών. 

Στη Συνέλευση που θα ληφθεί απόφαση περί διαγραφής των δικαιούνται να παραστούν και 

οι διαγραφέντες για να εκθέσουν τις απόψεις των, προφορικά, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Σε περίπτωση μη έγκρισης της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική 

Συνέλευση, η διαγραφή θεωρείται ως μηδέποτε γενόμενη. 

Οι αποφάσεις περί διαγραφής γνωστοποιούνται στους διαγραφέντες συνεταίρους με 

συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη τους. 

Οι διαγραφόμενοι συνεταίροι δεν μπορούν να ζητήσουν την εκκαθάριση του συνεταιρισμού 

ούτε μπορούν να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση επί της περιουσίας του. 

Μπορούν μόνο να ζητήσουν την καταβολή της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων 

υπολογιζόμενης σε πραγματικούς όρους. Εάν κατά την έξοδο κάποιου συνεταίρου η περιουσία του 

συνεταιρισμού, συνυπολογιζομένων και των αποθεματικών, δεν επαρκεί για την κάλυψη των, τυχόν, 

υπαρχόντων χρεών του συνεταιρισμού, ο εξερχόμενος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλλει στο 

συνεταιρισμό την αναλογία του η οποία υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των μερίδων, τις οποίες 

είχε κατά το χρόνο της εξόδου του, ως προς το σύνολο των συνεταιριστικών μερίδων. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να συμψηφίσει την αναλογία των χρεών του, με την αξία της συνεταιριστικής 

μερίδας που δικαιούται ο εξερχόμενος συνεταίρος. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο   

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη έχουν δικαίωμα : 

1. Να μετέχουν των πλεονεκτημάτων τα οποία δημιουργούν οι δραστηριότητες του 

συνεταιρισμού. 

2. Να μετέχουν αυτοπροσώπως στις Γενικές Συνελεύσεις, εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή 

δια των διορισμένων εκπροσώπων τους στην Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας εφόσον 

πρόκειται για νομικά πρόσωπα, με φυσική παρουσία ή και με ηλεκτρονική παρουσία 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 

5/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' του παρόντος καταστατικού, να εκλέγουν και να εκλέγονται, να εκφράζουν 

ελεύθερα τη γνώμη τους, και να υποβοηθούν στη λήψη ορθότερων αποφάσεων. 
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3. Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, οποτεδήποτε, και να παίρνουν, 

με δαπάνες των, αντίγραφα του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών 

δεκαπέντε (15), τουλάχιστον ημέρες πριν από την υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση. 

4. Να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης. 

5. Να διαθέτουν κατά προτεραιότητα τα προϊόντα που παράγουν με κάθε τρόπο ή τις υπηρεσίες 

που παρέχουν στο συνεταιρισμό και να αμείβονται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές. 

6. Να προμηθεύονται κατά προτεραιότητα και σε ειδικές τιμές προϊόντα, υπηρεσίες και 

ενέργεια σε διάφορες μορφές (ηλεκτρισμός, θερμότητα) παραγόμενα από το συνεταιρισμό, 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους, τη δυνατότητα παραγωγής του συνεταιρισμού και τους 

ισχύοντες νόμους. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας έχουν, μεταξύ των άλλων, και τις εξής 

υποχρεώσεις: 

1. Να υποστηρίζουν ενεργά το έργο και τα συμφέροντα του συνεταιρισμού και να μετέχουν με ζήλο 

σε όλες τις συλλογικές συνεταιριστικές δραστηριότητες. 

2. Να είναι πιστοί πελάτες, ενεργά και δραστήρια μέλη του συνεταιρισμού και να συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη των εργασιών του. 

3. Να γνωστοποιούν, έγκαιρα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, τις νέες διευθύνσεις της κατοικίας ή 

της έδρας τους, στο συνεταιρισμό. 

4. Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις αποφάσεις των οργάνων 

του συνεταιρισμού και προς τις διατάξεις των εσωτερικών κανονισμών που αφορούν στις 

εργασίες του συνεταιρισμού. 

5. Να καταβάλλουν, εμπρόθεσμα, στο ταμείο του συνεταιρισμού τις οφειλές των από συνδρομές, 

εισφορές, δικαίωμα εγγραφής και συνεταιριστικές μερίδες και να εξοφλούν τις οποιεσδήποτε και 

από οποιαδήποτε αιτία, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των. 

6. Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του και 

εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον 

ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό (άρθρο 4 

παρ. 3 Ν. 1667/1986). 

Έχουν επίσης τις ακόλουθες ευθύνες : 

1. Ευθύνονται απέναντι του συνεταιρισμού και των πιστωτών αυτού, αλληλέγγυα, μέχρι του ποσού 

της ευθύνης των, όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 44 του παρόντος καταστατικού. 

2. Ευθύνονται για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού, που αναλήφθηκαν πριν από την εγγραφή 

των, ως μελών του, μη ισχυούσης αντιθέτου συμφωνίας, καθώς και για τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης που πάρθηκαν νόμιμα, έστω και αν πάρθηκαν όταν απουσίαζαν ή διαφωνούσαν. Δεν 

ευθύνονται όμως για τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό τους (άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 

1667/1986). 

Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του 

συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης (άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 1667/86). 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

Μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να αποχωρήσει, οποτεδήποτε, μετά την παρέλευση τριών 

χρόνων, από της εγγραφής του αλλά μόνο στο τέλος της χρήσεως και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του 

άρθρου 2 παρ. 7 του νόμου 1667/1986 δηλαδή κατόπιν σχετικής έγγραφης δήλωσής του η οποία θα 

υποβληθεί προ τριών, τουλάχιστον μηνών, πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης, προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το συνεταιρισμό αποδίδεται η 

συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε υπολογιζόμενη σε πραγματικούς όρους, το αργότερο, εντός 

τριών (3) μηνών από την έγκριση ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο 

αποκλεισμός. Ο συνεταίρος που αποχώρησε ή αποκλείστηκε από το συνεταιρισμό καμία άλλη 

απαίτηση δεν μπορεί να έχει επί της περιουσίας του συνεταιρισμού. 

Συνεταίρος μπορεί να αποχωρήσει του συνεταιρισμού στο τέλος της χρήσης, μη τηρουμένων 

των παραπάνω προθεσμιών, αν μεταβληθεί ο κύριος σκοπός του συνεταιρισμού ή η ευθύνη από 

περιορισμένη σε απεριόριστη. Ο επιθυμών να αποχωρήσει, όμως, πρέπει να είναι από αυτούς οι 

οποίοι δεν ενέκριναν την τροποποίηση και αφού υποβάλλει αίτηση εντός προθεσμίας η οποία δεν 

είναι δυνατόν να είναι μικρότερη των τριών και μεγαλύτερη των έξι μηνών από την έγκριση της 

τροποποίησης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (άρθρα 16-41) 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Όργανα διοίκησης της Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας είναι η Γενική 

Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο   

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας 

Καλαμάτας. Τα δικαιώματα των μελών για τις υποθέσεις και τις δραστηριότητες της Δημοτικής 

Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας ασκούνται δια της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που έχουν 

εγγραφεί στο μητρώο της και διατηρούν την ιδιότητά τους. 

Τα φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται από άλλα μέλη, τα 

οποία πρέπει να καταθέτουν πριν τη συνεδρίαση στη Γραμματεία της Γ.Σ τη σχετική εξουσιοδότηση, 

με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής. 

Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, όπως αυτός ορίζεται 

στο καταστατικό ή στον οργανισμό τους. Τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα κατατίθενται στη 

Γραμματεία της Συνέλευσης, πριν από την έναρξη των εργασιών της. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα της Ενεργειακής Κοινότητας που δεν 

ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων (τεκμήριο αρμοδιότητας). Ειδικότερα 

1. Ασκεί την ανώτατη εποπτεία επί των υποθέσεων του συνεταιρισμού. 

2. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου 

3. Ανακαλεί τα μέλη των συμβουλίων αυτών, προ της λήξης της θητείας των, αν συντρέξουν 

λόγοι. 

4. Ελέγχει τη δράση του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. 

5. Απαλλάσσει από τις ευθύνες των τα συμβούλια, Διοικητικό και Εποπτικό. 

6. Εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του παρελθόντος έτους. 

7. Κατανέμει τα κέρδη και τις ζημιές και αποφασίζει για το σχηματισμό αποθεματικών 

κεφαλαίων. 
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8. Εγκρίνει τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού. 

9. Αποφασίζει να διεκδικήσει αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού 

Συμβουλίου και εκλέγει πληρεξούσιους για την διεξαγωγή ενεργειών κατά των μελών 

του Εποπτικού Συμβουλίου. 

10. Εγκρίνει τροποποιήσεις του καταστατικού. 

11. Εγκρίνει τους ειδικούς κανονισμούς εργασιών και προσωπικού. 

12. Εκλέγει αντιπροσώπους του συνεταιρισμού σε δίκτυα και δευτεροβάθμιες ενώσεις. 

13. Αποφασίζει για τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάλυση και αναβίωση του 

συνεταιρισμού. 

14. Αποφασίζει για τη συμμετοχή σε εταιρία και την αποχώρηση από αυτή. 

15. Με απόφασή της μπορεί να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες των εδαφίων ζ και η του 

παρόντος άρθρου στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Στη Γενική Συνέλευση κάθε συνεταίρος διαθέτει μια μόνο ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό 

συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα. 

Τακτικά συνέρχεται μέχρι τέλους Απριλίου κάθε χρόνου, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη, 

κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το ζητήσει το Εποπτικό Συμβούλιο ή το ένα δέκατο 

(1/10) των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας αλλά όχι λιγότερα από πέντε μέλη, δια εγγράφου 

απευθυνόμενου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο ορίζονται τα θέματα που θα 

συζητηθούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός 15 

ημερών από της παραλαβής του εγγράφου του Εποπτικού Συμβουλίου ή των συνεταίρων και με 

θέματα που αναφέρονται σε αυτό. Αν παρόλα αυτά δε συγκληθεί η Γενική Συνέλευση, τότε τα μέλη 

του Συνεταιρισμού, που ζήτησαν τη σύγκλησή της μπορούν να απευθυνθούν στον αρμόδιο 

Ειρηνοδίκη με αίτησή τους, ο οποίος διατάσσει τη σύγκληση, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος. 

Η πρόσκληση των μελών στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη περιέχει τον τόπο, την 

ημέρα, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται στους 

συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας συγκλήσεως της Συνέλευσης, με 

ειδική ανακοίνωση. Προκειμένου περί διάλυσης της Ενεργειακής Κοινότητας η πρόσκληση 

αποστέλλεται τουλάχιστον προ τριάντα ημερών. 

Οι προσκλήσεις γνωστοποιούνται με προσωπική συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή fax και τηρείται σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο που τηρείται προς τούτο, 

προκειμένου να αποδεικνύεται η αποστολή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης παρίσταται, με φυσική παρουσία, με αντιπροσώπευση ή και με ηλεκτρονική παρουσία 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ο μισός αριθμός των συνεταίρων και επί πλέον ένας. 

Αφού βεβαιωθεί η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία μέχρι 

το τέλος των εργασιών της. 
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Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, αυτοδίκαια, χωρίς άλλη 

πρόσκληση μετά από επτά (7) ημέρες, την αντίστοιχη ημέρα εκείνης κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε 

απαρτία, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Κατά τη δεύτερη 

Γενική Συνέλευση βεβαιώνεται η απαρτία εφ' όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται, με 

φυσική παρουσία με αντιπροσώπευση ή και με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών. 

Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες 

χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της 

αρχικής ημερησίας διάταξης όσα μέλη κι αν παρίστανται, με φυσική παρουσία ή και με ηλεκτρονική 

παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όχι όμως λιγότερα από δύο. 

Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας 

ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την 

αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και 

την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και των κατά 

το άρθρο 12 του Ν. 1667/1986 αντιπροσώπων του συνεταιρισμού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 

όταν παρίστανται σε αυτήν, με φυσική παρουσία ή και με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα δύο τρίτα (2/3) των μελών. Η επαναληπτική Συνέλευση για θέματα 

αυτής της παραγράφου βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν, με φυσική παρουσία ή και με 

ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα μισά συν ένα (1/2 + 1) 

τουλάχιστον μέλη. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση για θέματα 

αυτής της παραγράφου, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν, με φυσική παρουσία ή και με 

ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα ένα τέταρτο (1/4) των 

μελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για θέματα αυτής της παραγράφου λαμβάνονται με 

πλειοψηφία, τουλάχιστον, των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών που συγκροτούν την απαρτία της 

Γενικής Συνέλευσης (Ν. 2166/93). 

Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια 

διάταξη. Αν παρίσταται, με φυσική παρουσία, με αντιπροσώπευση ή και με ηλεκτρονική παρουσία 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση 

μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση 

αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών 

αλλά όχι λιγότερα από τρία. 

Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο 

Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ή αν δεν παρευρίσκεται κανένας, ένα μέλος του συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από την 

Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, στην αρχή κάθε συνεδρίασης ορίζει δύο ψηφολέκτες, αν 

στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα, για τα οποία θα απαιτηθεί ψηφοφορία. Ο 

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της και τις συζητήσεις επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης κατά την σειρά που έχουν καταχωρηθεί στην πρόσκληση, εκτός αν η Γενική 

Συνέλευση αποφασίσει, για ειδικούς λόγους, αλλαγή της σειράς αυτών. Δίνει το λόγο στους 

συνεταίρους που επιθυμούν να ομιλήσουν ή και να υποβάλλουν προτάσεις, και περιορίζει τη 

διάρκειά του, ανάλογα της σημασίας του υπό συζήτηση θέματος. Για τις συζητήσεις τηρούνται 

πρακτικά από το Γραμματέα της Συνέλευσης. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία όσων 

συμμετέχουν στην ψηφοφορία, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 

και καταχωρίζονται, με περίληψη των εισηγήσεων και των προτάσεων, στο βιβλίο, έντυπο ή 

ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, 

το οποίο είναι ελεύθερα προσιτό σε όλους τους συνεταίρους. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

είναι υποχρεωτικές για όλους τους συνεταίρους, παρόντες ή διαφωνούντες στη λήψη των ή και 

απόντες. 

Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι μυστική και ενεργείται με ψηφοδέλτια, έντυπα ή 

ηλεκτρονικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον αφορά θέματα εκλογής των 
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μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου, και αντιπροσώπων σε οργανώσεις 

ανώτερου βαθμού, την ανάκληση μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, πριν από τη 

λήξη της θητείας των, απαλλαγή από ευθύνη, την τροποποίηση του καταστατικού και αναστολή 

εργασιών ή και διάλυση του συνεταιρισμού, προσωπικά ζητήματα ως και κάθε άλλο θέμα για το 

οποίο ο νόμος απαιτεί μυστική ψηφοφορία. 

Στη μυστική ψηφοφορία απαγορεύεται η παρουσία στην αίθουσα κάθε τρίτου που δεν έχει 

δικαίωμα ψήφου, με εξαίρεση το έμμισθο προσωπικό του συνεταιρισμού, των συμβούλων του 

συνεταιρισμού και του εκπροσώπου ή των εκπροσώπων των οργανώσεων ανώτερου βαθμού στις 

οποίες, τυχόν, ανήκει ο συνεταιρισμός. 

Η ψηφοφορία για κάθε άλλο θέμα είναι φανερή και διενεργείται με ονομαστική κλήση ή με 

ανάταση των χειρών, ή ηλεκτρονικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ποτέ δε δια 

βοής. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να 

ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους. Επίσης, δεν δικαιούται ψήφο μέλος του 

συνεταιρισμού στην περίπτωση κατά την οποία η απόφαση που θα ληφθεί αφορά δικαιοπραξία ή 

έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του συνεταιρισμού αφενός και του μέλους, αφετέρου, ή της 

συζύγου και συγγενών αυτού πρώτου βαθμού. 

Την τήρηση των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επιμελείται ο γραμματέας της Συνέλευσης. Τα 

πρακτικά όπως θα διατυπωθούν τελικά από το γραμματέα, καταχωρίζονται στο οικείο βιβλίο, έντυπο 

ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, πρακτικών υπογραφόμενα από τον 

ίδιο και από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, εάν ο τελευταίος διηύθυνε τις εργασίες της Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο  

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΣ 

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό είναι άκυρη. 

Μέλος που δεν συμφώνησε με απόφαση της Γ.Σ., ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δύναται να 

ασκήσει αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, το οποίο έχει την εξουσία να κηρύξει την 

ακυρότητα. Η αγωγή ασκείται εντός αποσβεστικής προθεσμίας ενός μήνα από τη λήψη της 

απόφασης. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα, ισχύει έναντι όλων όταν καταστεί τελεσίδικη. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, 

τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Σύμβουλο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει με απόφασή του και άλλα αξιώματα που 

εκείνο κρίνει σκόπιμα για την καλύτερη προώθηση των δραστηριοτήτων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο  

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται με μυστική 

ψηφοφορία και με ψηφοδέλτιο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ' αλφαβητική σειρά. 

Κατά την εκλογή των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, επίσης, και 

ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός 10 ημερών, από την 
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εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, σε ειδική συνεδρίαση και 

εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τους αξιωματούχους. 

Η εκλογή των αξιωματούχων γίνεται, κατά πλειοψηφία, των παρισταμένων τακτικών μελών 

και δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε περίπτωση ισοψηφίας για οποιοδήποτε από τα 

αξιώματα ενεργείται κλήρωση. 

Το πρακτικό της ΓΣ για την εκλογή του ΔΣ και το πρακτικό του ΔΣ για τη συγκρότησή του σε 

σώμα, καθώς και την κατανομή αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης υποβάλλονται μέσα σε ένα μήνα για 

καταχώρηση στο Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.Μ.Η. και δεν απαιτείται καταχώρηση στο 

μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  

ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πραγματοποιείται κοινή 

συνεδρίαση των δύο Συμβουλίων, απερχομένου και νεοεκλεγέντος, κατά την οποία ενεργείται η 

παράδοση και παραλαβή των διοικητικών και διαχειριστικών στοιχείων της ενεργειακής κοινότητας, 

για την οποία υπογράφεται πρακτικό από τα μέλη των δύο Διοικητικών Συμβουλίων. Το πρακτικό 

αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία, των πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τα 

παριστάμενα μέλη των δύο συμβουλίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία 

αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, τακτικά κάθε τρείς μήνες κι έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη 

και το συγκαλέσει ή το ζητήσει το 1/3, τουλάχιστον, των μελών του, με έγγραφη αίτηση στην οποία 

πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι της σύγκλησης. 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει, αδικαιολόγητα, από τρεις συνεχείς 

συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματος και για την αντικατάστασή του εφαρμόζονται αναλογικά οι 

διατάξεις περί αντικατάστασης μέλους του ΔΣ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και 

συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μελών 

δεν επιτρέπεται. 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων διατυπώνονται δε με σαφήνεια 

και καταχωρίζονται στο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία, πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Περιληπτικά καταχωρίζονται, επίσης και οι 

εκτεθείσες απόψεις του κάθε μέλους για κάθε θέμα. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα 

ψήφου όταν πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή του, 

μέχρι πρώτου βαθμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 
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Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξόδου του από αυτό, για 

οποιοδήποτε λόγο, καλείται το, κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικό μέλος, του οποίου η θητεία 

ταυτίζεται με το υπόλοιπο της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε 

περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 9/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ του παρόντος 

καταστατικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο  

ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που 

καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις, κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της Ενεργειακής 

Κοινότητας Καλαμάτας και είναι, αλληλέγγυα, υπεύθυνα για τις ζημιές, που προήλθαν από πράξεις ή 

παραλείψεις των καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, οι οποίες πηγάζουν από το 

παρόν καταστατικό του συνεταιρισμού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί τις ειδικές επιτροπές ή ομάδες 

εργασίας οι οποίες έχουν τυχόν συσταθεί, από αυτό ή από τη Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού, 

για την εκπλήρωση ορισμένου σκοπού ή ορισμένης εργασίας. Η παρακολούθηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου αφορά την έγκαιρη παράδοση της δοθείσης, σε κάθε περίπτωση, εργασίας, εντολής ή 

έργου. 

Τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικά και οι υπηρεσίες τους 

παρέχονται χωρίς αμοιβή. Κατ' εξαίρεση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης, να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησής τους, η οποία 

δεν δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ενεργειακή Κοινότητα, διαχειρίζεται την περιουσία της 

και προωθεί τους καταστατικούς της σκοπούς. Οι δραστηριότητες που συνιστούν καταστατικούς 

σκοπούς της Ενεργειακής Κοινότητας του άρθρου 5 του καταστατικού, αναλαμβάνονται, νομικώς ή 

/και υλικώς, κατά κανόνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το 

καταστατικό. 

Ειδικότερα: 

• Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και αποστέλλει και δημοσιεύει τις 

προσκλήσεις στα μέλη. 

• Εκπροσωπεί την Ενεργειακή Κοινότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Διοικητικών 

Αρχών και των οργάνων του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, ενώπιον αλλοδαπών κρατών και 

διοικητικών αρχών και οργάνων, καθώς και διεθνών οργανισμών, φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων ημεδαπών και αλλοδαπών. Επίσης εκπροσωπεί δικαστικώς την Ενεργειακή Κοινότητα 

ενώπιον όλων των δικαστηρίων, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών στην Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της 

Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

• Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Ενεργειακής Κοινότητας, συντάσσει τους 

εσωτερικούς κανονισμούς και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. 

• Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων και γραφείων, όπου κρίνει σκόπιμο. 

• Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθεσίμων κεφαλαίων της Ενεργειακής Κοινότητας. 

• Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από 

τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα 

σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με 

οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές του συνεταιρισμού και με οποιουσδήποτε όρους, 
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συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και 

ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. 

• Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Ενεργειακής Κοινότητας ηλεκτρονικά ή άλλα μηχανήματα, 

αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε άλλα υλικά. 

• Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Ενεργειακής Κοινότητας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή 

εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα. 

• Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών (υποθήκες, 

προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.). 

• Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, συναλλαγματικές, 

γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών 

ή από άλλη αιτία. 

• Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή 

πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. 

• Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. 

• Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε 

διαταγή. 

• Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. 

• Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό του συνεταιρισμού παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει 

υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. 

• Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά για την επίτευξη του καταστατικού σκοπού. 

• Αποφασίζει στα πλαίσια της υλοποίησης του σκοπού της, τη συμμετοχή της Ε. Κοιν. σε 

υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων μέσα στα 

πλαίσια του νόμου, καθώς και τη συμμετοχή σε ενώσεις και ομοσπονδίες του άρθρου 10 του Ν. 

4513/2018. 

• Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό 

προσωπικό και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ. 

οπότε είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση). 

• Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση του συνεταιρισμού ενώπιον 

των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις 

παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει νομικούς, τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους, διοικεί και 

διαχειρίζεται την περιουσία της Ενεργειακής Κοινότητας 

• Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία 

συναλλάσσεται η Ενεργειακή Κοινότητα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ευόδωση του 

σκοπού του. 

• Αποφασίζει τη συμμετοχή της Ενεργειακής Κοινότητας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε 

φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού, δημοσίου δικαίου καθώς και διφυούς για θέματα που 

ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητά της. 

• Κλείνει τα βιβλία της Ενεργειακής Κοινότητας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον 

ισολογισμό και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους συνεταίρους, καθώς 

και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. 

• Στην αρχή κάθε χρόνου καθορίζει το ποσοστό υπεραξίας που θα καταβάλλουν οι νέοι συνεταίροι. 

• Έχει τη δυνατότητα να αναθέσει σε ειδικούς τεχνοκράτες, την οργάνωση και τη διοίκηση της 

Ενεργειακής Κοινότητας. Έχει τη δυνατότητα επίσης να αναθέτει τη σύνταξη ειδικών μελετών για 

την καλύτερη οργάνωση του συνεταιρισμού, σε ειδικά γραφεία ή άτομα. 

• Εγγράφει νέα μέλη και παραπέμπει την εγγραφή στη ΓΣ για έγκριση. 

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική 

και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις δραστηριότητες 

διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και της διαχειρίσεως της 

περιουσίας του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια οργανώσεως της εσωτερικής λειτουργίας του 

συνεταιρισμού είναι επίσης αρμόδιο : 

• να καθορίζει την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών, 

• να επιλέγει τα μέλη των επιτροπών και των διοικητικών οργάνων που θα επιλαμβάνονται των επί 

μέρους θεμάτων, 

• να εγκρίνει τους κανονισμούς λειτουργίας των υπηρεσιών, 

• να ρυθμίζει, με κανονισμό ή με εγκυκλίους διατάξεις κάθε άλλη διαδικασία για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ε. Κοιν., 

• να τροποποιεί, όταν υπάρχει ανάγκη, όσα προηγουμένως έχουν θεσμοθετηθεί, από το ίδιο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται με απόφασή του, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα 

πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, που δεν μπορεί 

να είναι λιγότερα από τρία (3), να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει, ή να αναθέτει 

τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων της αρμοδιότητάς του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε 

Διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του συνεταιρισμού, ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και 

τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. 

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών ή εντεταλμένων 

συμβούλων και των Διευθυντών της εταιρίας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να επιδεικνύουν την επιμέλεια που επιδεικνύουν 

στις δικές τους υποθέσεις, κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της Ενεργειακής Κοινότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου : 

• Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες και 

εκθέτει την κατάσταση της Ενεργειακής Κοινότητας και τη δράση του Διοικητικού 

Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις. 

• Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, και ύστερα από απόφασή του, τη Γενική 

Συνέλευση και στέλνει τις σχετικές προσκλήσεις. 

• Εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή ορίζει τους 

ειδικούς εισηγητές. 

• Εποπτεύει την καλή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής 

Συνέλευσης, την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και την 

τήρηση του νόμου. 

• Υπογράφει μετά του Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα και με τον Ταμία τα γραμμάτια 

είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών. 

Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων ή παραστατικών σε άλλο 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο του συνεταιρισμού. 

Β. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Γ. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία 

καταχωρίζει στο οικείο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, 

διεξάγει την αλληλογραφία και επιμελείται της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών, υπογράφει δε 

μετά του Προέδρου τα εξερχόμενα έγγραφα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, μπορεί να 

αναθέσει την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού. 

Δ. Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, με βάση διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης 

και πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο ή από τους νόμιμους 

αναπληρωτές των. Τα τραπεζικά παραστατικά κατάθεσης προς λογαριασμούς τρίτων, ενέχουν θέση 

αποδείξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανόμενων και των παραστατικών για πληρωμές που 
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διενεργούνται με ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων μέσω τραπέζης (web-banking). Αν η διεξαγωγή 

της ταμιακής υπηρεσίας, λόγω του εύρους της, ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε υπαλληλικό 

προσωπικό του συνεταιρισμού ο Ταμίας έχει την ευθύνη της παρακολούθησης αυτών και τη 

συμμόρφωση των με τα οριζόμενα από το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, 

τον κανονισμό εργασιών και τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το υπαλληλικό προσωπικό, το εντεταλμένο για τη διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας, είναι 

συνυπόλογο και συνυπεύθυνο με τον Ταμία για κάθε ταμειακή ανωμαλία. Ο Ταμίας επιμελείται της 

τήρησης του βιβλίου Ταμείου, της διαφύλαξης των χρηματογράφων, των δικαιολογητικών των 

εισπράξεων και πληρωμών καθώς και της σύνταξης μηνιαίων καταστάσεων ενημερώσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου επί της οικονομικής καταστάσεως του 

συνεταιρισμού. Εισπράξεις του συνεταιρισμού πέραν από τις απαιτούμενες για την πληρωμή των 

τρεχουσών υποχρεώσεων του, με μέριμνα του Ταμία, κατατίθενται στο όνομα του συνεταιρισμού, σε 

μία ή περισσότερες Τράπεζες ή υποκαταστήματά τους, με τις οποίες συναλλάσσεται ο συνεταιρισμός 

ή επενδύονται σε χρεόγραφα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η ανάληψη καταθέσεων από τις Τράπεζες γίνεται είτε με έκδοση επιταγών σε διαταγή 

οποιουδήποτε, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία, είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένο, 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο. 

Για την ανάληψη χρημάτων, εκ χορηγούμενων δανείων προς το συνεταιρισμό, απαιτείται 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία πρέπει να καθορίζεται το αναλαμβανόμενο ποσό 

και να εξουσιοδοτούνται οι εκπρόσωποι του συνεταιρισμού, να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο. 

Η είσπραξη των, στο όνομα της Ενεργειακής Κοινότητας, εμβασμάτων, εντολών, 

ταχυδρομικών επιταγών κ.λ.π. γίνεται με υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία ή με υπογραφή του 

προσώπου ειδικά εξουσιοδοτημένου από αυτούς. 

Καταρτίζει στην αρχή κάθε χρόνου τον ισολογισμό του παρελθόντος έτους, το λογαριασμό 

κερδών και ζημιών και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, τους οποίους και εισηγείται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. 

Σε περίπτωση που τα καθήκοντα του Ταμία ανατεθούν σε υπάλληλο της Ε. Κοιν, το Διοικητικό 

Συμβούλιο, με απόφασή του, καθορίζει την εγγύηση που πρέπει να καταθέσει ο υπάλληλος. 

 

ΑΡΘΡΟ 32ο  

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο και ένα Σύμβουλο. 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο  

ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Η εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται, ταυτόχρονα, με 

την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, έντυπο ή 

ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στο οποίο καταχωρίζονται τα 

ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών του. Κατά την εκλογή των τριών (3) τακτικών μελών του 

Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Το Εποπτικό Συμβούλιο εκ των 

τακτικών μελών αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, μετά την εκλογή του, και στην πρώτη συνεδρίαση 

εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Απαγορεύεται να εκλεγούν ως μέλη 

του Εποπτικού Συμβουλίου υπάλληλοι άλλων οργανισμών που ασκούν παρεμφερείς προς το 

συνεταιρισμό εργασίες. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πρόσωπα τα 

οποία είναι συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι Β' βαθμού με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το ίδιο ισχύει, αναλογικά και για τα μέλη του Δ.Σ. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο 

Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο. 
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ΑΡΘΡΟ 34ο  

ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου συμπίπτει χρονικά με τη θητεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 35ο  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή 

όταν αυτός κωλύεται από τον αναπληρωτή του, τακτικά μεν ανά τρίμηνο, έκτακτα δε, όταν 

παρίσταται ανάγκη. 

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, με απόφαση του Συμβουλίου του, μπορεί να καλέσει 

το Διοικητικό Συμβούλιο σε κοινή, μετά του Εποπτικού Συμβουλίου, συνεδρίαση για λήψη 

αποφάσεων επί ζητημάτων τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερης βαρύτητας. 

Την κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων, Εποπτικού και Διοικητικού, μπορεί να επιδιώξει και 

το Διοικητικό Συμβούλιο. Των κοινών συνεδριάσεων των δύο Συμβουλίων προεδρεύει ο Πρόεδρος 

του Εποπτικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά με φροντίδα ενός εκ των μελών του Διοικητικού ή 

Εποπτικού που ορίζεται από αυτόν και τα οποία καταχωρίζονται στο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά 

υπογράφονται από τα μέλη των Συμβουλίων, Διοικητικού και Εποπτικού, που πήραν μέρος στην κοινή 

συνεδρίαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 36ο  

ΑΠΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, κατά τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του, 

όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, 

διατυπώνονται με σαφήνεια και καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού 

Συμβουλίου. Περιληπτικά, επίσης, καταχωρίζονται και οι εκτεθείσες απόψεις των μελών για κάθε 

θέμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 37ο  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σε περίπτωση παραίτησης αξιωματούχου ή μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου ή εξόδου 

αυτού για οποιοδήποτε λόγο από αυτό, καλείται το εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος, του οποίου η 

θητεία ταυτίζεται με το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση 

παραίτησης ή εξόδου αξιωματούχου εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 33 του παρόντος 

καταστατικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 38ο  

ΕΥΘΥΝΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Εποπτικό Συμβούλιο ευθύνεται για την παρακολούθηση και επιτήρηση των πράξεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υποχρεωμένο όπως υποβάλλει, κάθε φορά, έκθεση στη Γενική 

Συνέλευση ή να προτείνει, κατά την κρίση του, ενδεικνυόμενα μέτρα προώθησης των σκοπών και 

δραστηριοτήτων της Ενεργειακής Κοινότητας Ευθύνεται για τον έλεγχο του επίσημου ισολογισμού, 

του λογαριασμού κερδών και ζημιών και της απογραφής, επιθεωρεί τα βιβλία και έγγραφα, ελέγχει 

τις δαπάνες του συνεταιρισμού και τα παραστατικά των στοιχεία και ενεργεί κάθε πράξη η οποία, 

κατά την κρίση του, επιβάλλεται για την περιφρούρηση των συμφερόντων του συνεταιρισμού. Επί 

του ετήσιου ισολογισμού και του διαχειριστικού ελέγχου τον οποίο διενεργεί, υποχρεούται να 

καταρτίσει έκθεση για την Γενική Συνέλευση. 
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Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 39ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Για την διενέργεια του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις 

ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του 

Νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως 

προς την διαχείριση υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την άρση και θεραπεία τους και συγκαλεί 

Γενική Συνέλευση όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να 

βλάψουν τα συμφέροντα της Ενεργειακής Κοινότητας 

 

ΑΡΘΡΟ 40ο  

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΣ 

Το Εποπτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Ενεργειακή Κοινότητα στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη αυτού είναι συμβαλλόμενοι ή διάδικοι απέναντι του 

συνεταιρισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 41ο  

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ ΚΑΙ Ε.Σ 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικών και 

αναπληρωματικών,και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, τακτικών και αναπληρωματικών, 

ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. 

Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη των Συμβουλίων αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν 

στο συνεταιρισμό έγγραφη αίτηση τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της πρώτης Γενικής 

Συνέλευσης. Δε μπορεί να θέσει υποψηφιότητα όποιος κατέστη υπερήμερος στις υποχρεώσεις του 

απέναντι στο συνεταιρισμό από οποιαδήποτε οφειλή ή όποιος διώκεται δικαστικώς ή έχει εναχθεί για 

παράνομες και επιζήμιες ενέργειες εις βάρος της Ενεργειακής Κοινότητας 

Τα ονόματα όλων των υποψηφίων συμβούλων συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενιαίο 

ψηφοδέλτιο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με αλφαβητική 

σειρά, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και χωριστά για το Εποπτικό. Το ψηφοδέλτιο, κατά τον 

τρόπο αυτό, συντάσσεται έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο και διανέμεται, προ της ψηφοφορίας, 

στους εκλογείς συνεταίρους, οι οποίοι δια του σταυρού προτίμησης, θα προκρίνουν μεταξύ των 

υποψηφίων πέντε ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμα ως αναπληρωματικά, 

και για το Εποπτικό Συμβούλιο τρία (3) ως τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Άλλο 

ψηφοδέλτιο δε γίνεται δεκτό από την Εφορευτική Επιτροπή. 

Κάθε μέλος του συνεταιρισμού ψηφίζει μέχρι 3 υποψηφίους της προτίμησής του, για το 

Διοικητικό και έναν υποψήφιο για το Εποπτικό Συμβούλιο, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο 

όνομα κάθε υποψηφίου. 

Από το ψηφοδέλτιο αναδεικνύονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και των δύο 

Συμβουλίων αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Ως τακτικά μέλη 

αναδεικνύονται οι εκ των εκλεγέντων λαβόντες τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση και εκλέγεται αυτός που ευνοήθηκε από τον κλήρο. 

Με το ίδιο ψηφοδέλτιο και κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και οι τακτικοί και 

αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι της Ενεργειακής Κοινότητας σε ενώσεις και ομοσπονδίες 

Ενεργειακών Κοινοτήτων ανώτερου βαθμού των οποίων ο συνεταιρισμός ήθελε αποτελέσει μέλος. 

Για τα θέματα τα οποία αφορούν την εκλογή προς ανάδειξη μελών του Διοικητικού και 

Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και αντιπροσώπων του συνεταιρισμού για οργανώσεις ανώτερου 
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βαθμού, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και παραδίδει στο συνεταιρισμό σχετικό πρακτικό, το 

οποίο καταχωρίζει στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Άρθρα 42-59) 

 

ΑΡΘΡΟ 42ο   

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Τα κεφάλαια του συνεταιρισμού απαρτίζονται από : 

1. Τις συνεταιριστικές μερίδες 

2. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο 

3. Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο 

4. Το ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο 

5. Το δικαίωμα εγγραφής, τις συνδρομές και τις εισφορές 

6. Τις δωρεές και τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη αιτία που αποκτήθηκαν νόμιμα  

7. Τα λαμβανόμενα δάνεια 

 

ΑΡΘΡΟ 43ο   

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 

Κάθε μέλος συμμετέχει υποχρεωτικά στο κεφάλαιο της Ενεργειακής Κοινότητας, το οποίο 

ανέρχεται κατά τη σύνταξη του παρόντος σε 20.000 Ευρώ. 

Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας ορίζεται στο ποσό των 2.000 Ευρώ και ο συνεταίρος 

υποχρεούται να καταβάλλει την αξία της από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στην 

Ενεργειακή Κοινότητα. 

Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους. 

Η συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκειται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους. 

Κάθε μέλος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει 

συμμετέχει στη ΓΣ με μία μόνο ψήφο. 

Κάθε μέλος της Ε. Κοιν. υποχρεούται μόλις εγγραφεί να αποκτήσει μια συνεταιριστική 

μερίδα. Επιτρέπεται κάθε συνεταίρος να αποκτήσει μέχρι έξι (6) προαιρετικές μερίδες, με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερο όριο συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με 

εξαίρεση τους ΟΤΑ που μπορούν να συμμετέχουν με 40%. 

Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής. 

Σε περίπτωση κατά την οποία αυξηθεί το ποσό της συνεταιριστικής μερίδας, οι κάτοχοι 

προαιρετικών μερίδων, οι οποίοι δεν επιθυμούν να καταβάλλουν την αύξηση των προαιρετικών 

μερίδων, δικαιούνται να ζητήσουν τη μείωση του αριθμού των μερίδων αυτών. Η αξία όμως του 

συνόλου των προαιρετικών μερίδων πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της αξίας της 

υποχρεωτικής μερίδας. 

Τίτλος της συνεταιριστικής μερίδας αποτελεί η υπογραμμένη διπλότυπη απόδειξη είσπραξης 

από το συνεταιρισμό της αξίας της. 

Η συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται μόνο σε συνεταίρους. Η μεταβίβαση της 

συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτους, επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη μεταβίβαση, εφ' όσον στο πρόσωπο του τρίτου δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την είσοδο του συνεταίρου. Ομοίως το ΔΣ δεν 
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συναινεί στη μεταβίβαση όταν εξαιτίας αυτής παύει να συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις 

τοπικότητας που τάσσει ο νόμος και το καταστατικό. 

Σε περίπτωση θανάτου συνεταίρου ισχύει το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού. Δεν 

επιτρέπεται η καταβολή των συνεταιριστικών μερίδων στους κληρονόμους του αποθανόντος 

συνεταίρου αν δεν εξοφληθούν όλα τα χρέη του, από οποιαδήποτε αιτία, προς το συνεταιρισμό, ο 

οποίος δικαιούται να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρεών με τις οφειλόμενες συνεταιριστικές 

μερίδες. 

Απαγορεύεται στην Ενεργειακή Κοινότητα να αγοράζει ή να δέχεται ως ενέχυρο τις 

συνεταιριστικές μερίδες των μελών του. 

Κάθε νέος συνεταίρος, εκτός από το ποσό των συνεταιριστικών μερίδων, υποχρεούται να 

καταβάλλει στο συνεταιρισμό :  

α. Το δικαίωμα εγγραφής του άρθρου 48 του παρόντος, το οποίο φέρεται σε ειδικό 

αποθεματικό.  

β. Εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, με βάση τον ισολογισμό 

της τελευταίας χρήσης (υπεραξία). Στην αρχή κάθε χρόνου το Δ. Σ. θα καθορίζει το ποσό της 

υπεραξίας που θα ισχύει για ολόκληρο το χρόνο, με βάση τις οικονομικές συνθήκες και την 

υπάρχουσα, κάθε φορά, καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού. Την υπεραξία υποχρεούνται να 

καταβάλλουν και παλαιοί συνεταίροι, εφ' όσον θελήσουν να αποκτήσουν προαιρετικές μερίδες. 

Τα Ιδρυτικά μέλη κατά την αρχική σύσταση μετέχουν ως ακολούθως: 

7.1. Ο «Δήμος Καλαμάτας», (με τέσσερεις συνεταιριστικές μονάδες) 

7.2. Η «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας» (με δύο συνεταιριστικές 

μονάδες),  

7.3. Η «Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία – ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» (με δύο 

συνεταιριστικές μονάδες) 

7.4. Ο «Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας» (με μια συνεταιριστική μονάδα)  

7.5. Η «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας» (με μια 

συνεταιριστική μονάδα). 

 

ΑΡΘΡΟ 44ο  

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

Κάθε συνεταίρος ευθύνεται απέναντι στην Ενεργειακή Κοινότητα και των πιστωτών της 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για ποσό ίσο προς την αξία των μερίδων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 45ο  

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

Από τα πλεονάσματα εκάστης χρήσης της Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας παρακρατείται 

το 10% για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Επιπλέον πόροι για το σχηματισμό του 

τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου είναι οι συνδρομές, μηνιαίες και ετήσιες και τα εκ χαριστικής 

αιτίας έσοδα εφόσον δεν ορίσθηκε ειδικότερος προορισμός αυτών. 

Τα πλεονάσματα της χρήσης δεν διανέμονται στα μέλη αλλά παραμένουν στην Ενεργειακή 

Κοινότητα υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της με απόφαση της ΓΣ. Το 

τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για τις εργασίες του συνεταιρισμού και για την 

κάλυψη ενδεχομένων ζημιών του και διανέμεται μόνο μετά τη διάλυση του συνεταιρισμού, μεταξύ 

των μελών που υπάρχουν κατά τη διάλυση και αυτών που εξήλθαν από το συνεταιρισμό πριν από ένα 

χρόνο, ή των κληρονόμων τους, ανάλογα με τις μερίδες του καθενός. 

Μετά την παρακράτηση του τακτικού αποθεματικού, μέρος των πλεονασμάτων χρήσης της 

Ενεργειακής Κοινότητας διατίθεται, κατόπιν απόφασης της ΓΣ, για δράσεις κοινής ωφέλειας τοπικού 

χαρακτήρα. 
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ΑΡΘΡΟ 46ο   

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο σχηματίζεται : 

α. Από το 10% των ετήσιων καθαρών κερδών κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας του 

συνεταιρισμού, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο και μέχρις ότου το κεφάλαιο φθάσει το ποσό του συνόλου 

των συνεταιριστικών μερίδων. 

β. Από τα έσοδα που αποκτώνται από δωρεές ή από χαριστικές αιτίες υπέρ ειδικότερων 

σκοπών του συνεταιρισμού. 

Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για την ευόδωση των δραστηριοτήτων 

του συνεταιρισμού ή την ανάπτυξη των εργασιών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 47ο   

ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

Αυτό σχηματίζεται από τα δικαιώματα εγγραφής των συνεταίρων και από την εισφορά των 

νέων εισερχόμενων συνεταίρων. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 

των εργασιών του συνεταιρισμού ή για οποιοδήποτε σκοπό ήθελε κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 48ο   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Το δικαίωμα εγγραφής στο συνεταιρισμό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του συνεταιρισμού. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το δικαίωμα 

εγγραφής ορίζεται σε εξήντα (60) Ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 49ο   

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται η καταβολή και το ύψος μηνιαίας, 

εξαμηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής των συνεταίρων προς το συνεταιρισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 50ο  

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών του 

συνεταιρισμού ή κάλυψη ζημιών καθορίζεται το ποσό της εισφοράς των συνεταίρων προς το 

συνεταιρισμό και ο τρόπος καταβολής. 

 

ΑΡΘΡΟ 51ο  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

Τα καθαρά κέρδη του συνεταιρισμού διατίθενται για το σχηματισμό τακτικού, έκτακτου ή 

ειδικού αποθεματικού και για τη διανομή στους συνεταίρους. Ειδικότερα: 

•   Αφαιρείται ποσοστό δέκα (10) τουλάχιστον τις εκατό για το σχηματισμό του, κατά νόμου, τακτικού 

αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό 

εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων. 

• Αφαιρείται ποσό καθοριζόμενο, κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό εκτάκτου 

ή ειδικού αποθεματικού και το υπόλοιπο που απομένει, μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, 

διανέμεται στους συνεταίρους κατ' αναλογία προς τα ημεροευρώ των ονομαστικών αξιών των 

μερίδων κάθε συνεταίρου. Με τον όρο ημεροευρώ εννοείται το άθροισμα των γινομένων: 
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αριθμός μερίδων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένη ημερομηνία επί την ονομαστική τους αξία 

επί τον αριθμό των ημερών από την κτήση των μερίδων μέχρι το τέλους του έτους στη χρήση του 

οποίου αναφέρεται η διάθεση των κερδών. 

• Ο χρόνος, ο τρόπος και η έναρξη καταβολής των μερισμάτων στους συνεταίρους καθορίζονται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Το μέρος των κερδών που δε διανέμεται, διατίθεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για 

τους σκοπούς του συνεταιρισμού. 

• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών της χρήσεως πριν από την αφαίρεση 

τυχόν ζημιών που εμφανίζονται στα βιβλία του συνεταιρισμού και προέκυψαν σε προηγούμενες, 

αλλά και στην τρέχουσα χρήση. 

 

ΑΡΘΡΟ 52ο  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Ειδικά, η 

πρώτη διαχειριστική περίοδος λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την χρονολογία της 

νόμιμης έγκρισής του και την καταχώριση του στο Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών που τηρείται στο 

αρμόδιο Ειρηνοδικείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 53ο   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κατά τη λήξη κάθε χρόνου κλείνονται τα λογιστικά βιβλία, διενεργείται η απογραφή, 

καταρτίζεται ο ισολογισμός και υποβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του συνεταιρισμού στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, όχι όμως πέραν του διμήνου από το τέλος της χρήσεως. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά των προτάσεων του περί διανομής των κερδών ή καλύψεως 

των ζημιών, υποβάλλει αυτές στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν 

από τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο αφού ελέγξει τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις, τους λογαριασμούς και τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

καταρτίζει την έκθεσή του για την Γενική Συνέλευση, την οποία διαβιβάζει με όλα τα σχετικά προς τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος καταθέτει την απογραφή και τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις μετά των αναλυτικών πινάκων των λογαριασμών αυτών, τις, προς την Γενική 

Συνέλευση, προτάσεις του και την έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου στο κατάστημα του 

συνεταιρισμού δέκα πέντε (15) ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής 

Συνέλευσης. 

Τα μέλη του συνεταιρισμού, με την πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση, ειδοποιούνται για 

την κατάθεση των προαναφερόμενων λογαριασμών και δικαιούνται να λάβουν γνώση αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 54ο  

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν όλους τους λογαριασμούς του καθολικού και 

συνοδεύονται υπό πινάκων αναλυτικών των λογαριασμών αυτών καθώς και ανάλυσης του 

λογαριασμού κερδών και ζημιών. 

Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιέχει τα βέβαια έσοδα αναλυτικά, καθώς και τα 

προϋπολογισμένα έξοδα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 

προϋπολογισθέντα έσοδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 55ο   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΒΙΒΛΙΑ 
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Ο συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επί πλέον: 

1. Βιβλίο μητρώου των μελών στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία 

εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων 

και η αξία τους και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών. 

2. Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 

3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου. 

Τα βιβλία υπό στοιχεία έως δ\ έντυπα ή ηλεκτρονικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία, θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από τον ειρηνοδίκη στην Περιφέρεια του οποίου 

εδρεύει ο συνεταιρισμός. 

Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, μαζί με την έκθεση του ΔΣ και των 

ελεγκτών δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η. εντός μηνός από την έγκρισή τους από την ετήσια ΓΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 56ο  

ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών του συνεταιρισμού και ανάλογα με τις 

αναπτυσσόμενες ανάγκες του προσλαμβάνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το 

απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζεται η αμοιβή του. 

Είναι δυνατόν επίσης, να ανατεθούν παράλληλα καθήκοντα και να γίνουν αποσπάσεις και 

μετατάξεις προσωπικού από τα μέλη του συνεταιρισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 57ο   
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η διάρθρωση και η οργάνωση των υπηρεσιών του συνεταιρισμού, κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζεται η έγκαιρη και αποδοτική διεξαγωγή των εργασιών αυτού και η εύρυθμη λειτουργία 

του, ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό ο οποίος εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. 

Ο κανονισμός προβλέπει και περί των αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων στα Διευθυντικά 

στελέχη και υπαλλήλους, καθώς και στους συμβούλους του συνεταιρισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 58ο  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση, ειδικά προς το σκοπό αυτό 

συγκαλούμενης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που 

προβλέπονται, στο άρθρο 3/Κεφάλαιο Γ του παρόντος και στο άρθρο 5 του Ν. 1667/86, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το Ν. 2166/93. 

 

ΑΡΘΡΟ 59ο   

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Αν μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης κριθεί αναγκαία η τροποποίηση του 

παρόντος καταστατικού, η τροποποίηση θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών. 

Ο συνεταιρισμός έχει σφραγίδα κυκλική με την επωνυμία του και το χρόνο ίδρυσής του. 

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις των νόμων περί αστικών συνεταιρισμών, του εμπορικού νόμου και του Αστικού Κώδικα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε  

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Άρθρα 60-61) 
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ΑΡΘΡΟ 60ο  

ΔΙΑΛΥΣΗ 

Η Ενεργειακή Κοινότητα διαλύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Αν μειωθεί ο αριθμός των μελών της κάτω από τρία ή αν παύσουν να ισχύουν οι 

προϋποθέσεις εντοπιότητας που τάσσονται με το καταστατικό, κατ' α. 2§3 του Ν. 4513/2018 και δεν 

συμπληρωθούν ή αντικατασταθούν τα μέλη εντός τριμήνου, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις 

β. Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση γ. Αν κηρυχθεί σε πτώχευση. 

Η διάλυση καταχωρείται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας 

 

ΑΡΘΡΟ 61ο   

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ 

Τη διάλυση ακολουθεί η εκκαθάριση. 

Αν ο συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση ακολουθείται η διαδικασία του πτωχευτικού 

κώδικα. 

Την εκκαθάριση διενεργούν δύο (2) εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση. Η 

Ενεργειακή Κοινότητα λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της για όσο χρόνο 

διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως 

εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της Ενεργειακής 

Κοινότητας. Από το τυχόν θετικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης, επιστρέφονται στα μέλη οι δοθείσες 

συνεταιριστικές μερίδες και οι εισφορές τους. Το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται στα μέλη, 

αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο συνεταιριστικό κεφάλαιο. 

Αν η Ενεργειακή Κοινότητα διαλύθηκε λόγω πτώχευσής της, η οποία όμως ανακλήθηκε ή 

περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή της με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Σε 

περίπτωση διάλυσης για έναν από τους λόγους που προβλέπει το άρθρο 60 του παρόντος η 

αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός 

μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται 

εκτάκτως για να αποφασίσει για την αναβίωση του συνεταιρισμού. Σε περίπτωση αναβίωσης 

λογίζεται ότι ο συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η 

διανομή του υπολοίπου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. 

ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 62-65) 

ΑΡΘΡΟ 62ο  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ορίζεται προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα μεριμνήσει για την έγκριση του 

καταστατικού, μετά την οποία θα συγκαλέσει εντός 30 ημερών την πρώτη Γενική Συνέλευση για την 

ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή είναι πενταμελής και 

απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα: 

Α) .........................  

Β) .........................  

Γ) ...............................  

Δ) ........................  

Ε) ...................................  
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ΑΡΘΡΟ 63ο  

ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

Η πρώτη διαχειριστική χρήση θα λήξει την 31-12-2020. Ελεγκτές αυτής ορίζονται οι ……… 

Α)........................ 
Β) ........................  
Γ) ............................  
Δ) ......................  
Ε) ................................  

 

 

ΑΡΘΡΟ 64ο  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Επιτρέπεται η συμμετοχή της «Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας» σε ένωση ενεργειακών 

συνεταιρισμών ή/ και σε Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών Ελλάδος, σύμφωνα με τη διάταξη 

του α. 10 του Ν. 4513/2018. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση. 

 

ΑΡΘΡΟ 65ο  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Επιτρέπεται με απόφαση της ΓΣ η ένταξη της Ενεργειακής Κοινότητας στο Ν. 4399/2016 

καθώς και σε άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από πόρους Εθνικούς ή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή άλλους, σχετικά με τους σκοπούς τους. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 65 άρθρα, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 1667/86 "περί Αστικών Συνεταιρισμών" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

Το παρόν καταστατικό αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση των μελών, 

που συνήλθε στην Καλαμάτα, την .../.../2020, αποκτά νομική προσωπικότητα και θα ισχύει με την 

καταχώρηση του στο Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων του ΓΕΜΗ του Ν.3410/2005. 

Η Ιδρυτική Συνέλευση των μελών, εξέλεξε τα παρακάτω πέντε (5) μέλη ως προσωρινή 

Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα μεριμνήσει για τη καταχώρηση του παρόντος καταστατικού και τη 

σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί από τα ιδρυτικά μέλη και όσα 

μέλη, μέχρι τη σύγκλησή της, έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής κι εγκριθεί από την προσωρινή 

Διοικούσα Επιτροπή κι εξοφλήσουν, όπως και τα ιδρυτικά μέλη, τη συνεταιριστική τους μερίδα. 

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, μέχρι την εκλογή της αιρετής Διοίκησης από την πρώτη 

Γενική Συνέλευση των μελών, θα εκπροσωπεί την Ενεργειακή Κοινότητα και θα επιμεληθεί των 

τρεχουσών υποθέσεων της Ενεργειακής Κοινότητας. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) 

μηνών από την καταχώρηση στο Μητρώο των Ε.Κοιν., θα προσκομιστεί στο ΓΕΜΗ, το πρακτικό της 

προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής 

του συνεταιριστικού κεφαλαίου. 

 

Η ΕΚΛΕΓΕΙΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η εκλεγείσα προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τους: 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 
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ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Δήμος Καλαμάτας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Καλαμάτας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία 

– ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Καλαμάτας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

 

 
 
Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως ακολούθως: 
  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπασακίδης έχει το λόγο.  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, ζούμε τον τελευταίο καιρό σε μία πανδημία, μία απειλή 
για τον πλανήτη, μία απειλή για όλους μας. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί εδώ 

και πάρα πολύ καιρό μεγάλη απειλή της κλιματικής αλλαγής, κλιματικής αλλαγής που 
εξελίσσεται και αυτή ραγδαία και με γοργό τρόπο. Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση αυτής 
είναι η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας αλλά και η διάχυση μέσω της εξοικονόμησης 
ενέργειας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.  
Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει σε μία πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, αυτή του Συμφώνου των 
Δημάρχων για την ενέργεια και το κλίμα, και υιοθετώντας τις δεσμεύσεις του Συμφώνου αυτού 
για το μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προτείνει προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο τη σύσταση μιας Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας, με 
ιδρυτικά μέλη το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, σύμφωνα με όσα ο Νόμος 4513 ορίζει.  
Μία Ενεργειακή Κοινότητα, εκτός των άλλων, αποβλέπει στο να αναλάβει πρωτοβουλίες που 
αφορούν την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, 
στην προαγωγή της αειφορίας και της καινοτομίας στην παραγωγή της ενέργειας, στην 
εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας και στην προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας, στην παραγωγή, 
αποθήκευση, κατανάλωση, διανομή αλλά και προμήθεια ενέργειας και τέλος, της ενεργειακής 
απόδοσης στον τομέα των μεταφορών.  
Και στο Δήμο Καλαμάτας εξειδικεύοντας όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει εκ του Νόμου μία 
Ενεργειακή Κοινότητα έχουμε σχεδιάσει μετά από την σύσταση, εάν και εφόσον αυτή 
επιτευχθεί, θα προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες:  
Να γίνει μία απογραφή των εκπομπών αναφοράς ρύπων κτλ. στην έκταση του Δήμου και 
αποτέλεσμα αυτής της απογραφής θα είναι να οργανωθούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και άλλων μέσων - ενεργοβόρων καταναλωτών που 
διαθέτει ο Δήμος.  
Να γίνει μία μελέτη εκτίμησης κινδύνων έτσι ώστε να οργανωθούν δράσεις απέναντι στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  
Ένα τρίτο είναι να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν, να παραχθεί, δηλαδή, καθαρή 
ενέργεια, μέσα από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων για 
ιδιοκατανάλωση αλλά και για τη στήριξη ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών.  
Ένα τέταρτο είναι να ασκήσουμε πολιτικές οι οποίες θα προωθήσουν τη χρήση οχημάτων που 
χρησιμοποιούν εναλλακτικά τα καύσιμα και παράλληλα να μπούμε και στη διαδικασία να 
κατασκευαστεί ένα δίκτυο φόρτισης ηλεκτροκινούμενων οχημάτων.  
Και τέλος, όπως είπα και προηγουμένως, οπωσδήποτε θα πρέπει από αύριο το πρωί να 
σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες θα ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες 
απέναντι στην απειλή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.  
 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούμε. 
 
Δεν τελείωσα κ. Πρόεδρε.  
Τα δεδομένα σήμερα είναι ότι ο ενεργειακός τομέας της χώρας βρίσκεται υπό 

αναδιάρθρωση και ταυτόχρονα έχει διαμορφωθεί και το πλαίσιο εκείνο όπου ο καταναλωτής 
μπορεί να γίνει και παραγωγός ενέργειας, άρα να κάνει αυτοδιαχείριση της ενέργειας  και με 
βάση αυτή τη φιλοσοφία προτείνουμε με έναν τρόπο μεθοδικό να μπούμε σε ένα σύνολο 
δράσεων για να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα της πόλης απέναντι στις επιπτώσεις που 
προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Και ένα τέτοιο πρώτο βήμα είναι η σύστημα της Δημοτικής 
Ενεργειακής Κοινότητας Καλαμάτας, το Καταστατικό της οποίας έχετε λάβει ως εισήγηση και 
που η πρόταση είναι να περιλαμβάνει το Δήμο Καλαμάτας με 40% στο συνεταιριστικό 
κεφάλαιο, τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας, τη  ΔΕΥΑΚ, με 15% 
συμμετοχή στο κεφάλαιο, το ΔΙΟΚΛΗ με άλλα 15%, τον Αθλητικό Οργανισμό και την Κεντρική 
Αγορά με 10% η κάθε μία απ’ αυτές τις Επιχειρήσεις και οι Σχολικές Επιτροπές της 
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ένα 5%.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, καλείται σήμερα να αποφασίσει τη σύσταση με αυτή τη 
συγκρότηση, με αυτά τα μέλη, να εγκρίνει το Καταστατικό το οποίο έχετε όλοι λάβει, να 
εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου με το ποσοστό του 40% και που αντιστοιχεί σε ένα ποσό 
της τάξεως των 8.000 ευρώ, το οποίο θα προβλεφθεί σε επόμενη τροποποίηση του 
προϋπολογισμού, να ορίσει τον Δήμαρχο, με αναπληρωτή του, ως εκπροσώπους στη Γενική 
Συνέλευση και να ορίσει τον Δήμαρχο με αναπληρωτή του κάποιον δημοτικό σύμβουλο ως 
μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και βεβαίως να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για 
την υπογραφή του Καταστατικού και όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και ενεργειών που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτής μας της ενέργειας.  
Σας ευχαριστώ.  

 
Και εμείς ευχαριστούμε.  
Ερωτήσεις; Θέλει να κάνει κάποιος ερώτηση;  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κ. Κοσμόπουλε.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είμαι σύντομος, τα υπόλοιπα στην τοποθέτηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντα, πάντα είσαι σύντομος, Βασίλη.  

 
Επειδή αυτό που θα ψηφίσουμε είναι το Καταστατικό, εγώ λέω να ρίξουμε 
μια ματιά… Αυτό που θα ψηφίσουμε είναι το Καταστατικό και όχι την 

εισήγησή σας, κατά συνέπεια ρίξτε μια ματιά…  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Συγνώμη, η εισήγηση λέει και κάποια άλλα πράγματα. Λέει: 1, 2, 3 ...  

 
Λέω: αυτό που θα ψηφίσουμε, τα επιμέρους στοιχεία είναι αυτά που 
ισχύουν στο Καταστατικό. Ρίξτε μια ματιά στο Καταστατικό και θα δείτε 

ποια είναι, τι αναφέρει, πώς αναφέρει για κάθε μέλος και τη μερίδα για το, ας πούμε τη 
μετοχή, τη συνεταιριστική μερίδα, πόσο πρέπει να είναι; Πόσο την έχει το Καταστατικό; 2.000.  
1.000 η εισήγηση.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: …….. (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συγνώμη, συγνώμη. Κύριε Μπασακίδη… 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ένα λεπτό, ένα λεπτό … 
 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Όχι ¨ένα λεπτό¨, αυτό, σας παρακαλώ  να τελειώσω και μου απαντάτε. Αν 
δεν τελειώσω…  

 
Όχι, όχι. Να ολοκληρώσει και θα απαντήσετε συνολικά σε όλες τις ερωτήσεις. 
Μην πάρουμε μία-μία. Εκτός και θέλετε να απαντάτε σε κάθε… 

 
Πόσους αναφέρει συμμετέχοντες το Καταστατικό; Αυτό το Καταστατικό 
που έχουμε στην εισήγησή μας. Πόσους αναφέρει; Αναφέρει 5. Πόσους 

είπατε στην εισήγησή σας; 7.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Έχει γίνει λάθος εκεί.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ααα, έχει γίνει λάθος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσετε συνολικά, κ. Μπασακίδη.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά αυτό το Καταστατικό έχουμε και αυτό θα ψηφίσουμε.  

 
Θα ξαναέρθει το Καταστατικό στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ξαναέρθει. Θα 
μπορούσε κάλλιστα να μην υπάρχει Καταστατικό σήμερα.  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς θα ξαναέρθει;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα έρθει μόλις συμφωνήσουν όλοι οι φορείς.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι και θα το ψηφίσουμε και θα ξαναρθεί;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ψηφίζουμε αυτό. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε;  

 
 Όχι, κ. Μπασακίδη, όχι.  
Εντάξει, ο Δήμαρχος εξαιρείται.  

Ο κ. Τζαμουράνης θέλει να κάνει ερώτηση;  
 
Ναι, κ. Πρόεδρε. Λοιπόν, και εγώ ήθελα να επισημάνω όλες αυτές τις 
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην εισήγηση και στο Καταστατικό και 

κυρίως ως προς τα μέλη, έτσι; 5 λέει μέσα, 7 τελικά λέει εδώ.   
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Έχω άλλο μπροστά μου, τώρα …  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε στο τέλος, στο τέλος, κ. Μπασακίδη, θα απαντήσετε συνολικά.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αυτά έχουμε στην … 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εντάξει, εντάξει.  

 
 Εγώ ήθελα, και θα τοποθετηθώ επάνω στο θέμα, ήθελα να ρωτήσω τα 
εξής: Πρώτον: Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι του Δήμου ώστε αναγκάζεται 

τώρα έτσι μέσα σ’ αυτή την πίεση να πάει στην ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας; Ένα το 
κρατούμενο.  
Δεύτερον: Επειδή ένας απ’ τους στόχους της ίδρυσης των Ενεργειακών Κοινοτήτων, όπως 
πολύ σωστά είπε ο κ. Μπασακίδης, είναι και η ενεργειακή δημοκρατία, ερώτημα: έχει 
διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων μη δημοτικών φορέων ή αυτό ήταν επιλογή 
να κάνουμε μια ενεργειακή κοινότητα καθαρά ενδοοικογενειακή, ας την πω έτσι, ανάμεσα στο 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  



Συνεδρίαση : 9/2020 Τετάρτη  20 / 5 / 2020                        ΑΠΟΦΑΣΗ  95/2020 

 
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  34 

Δήμο και στις Επιχειρήσεις του και στα Νομικά του Πρόσωπα  Και δεν την απλώσαμε αυτή την 
Ενεργειακή Κοινότητα και λίγο πιο πέρα ώστε να συμμετέχουν ενδεχομένως και επιχειρήσεις, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενδεχομένως κάποιοι άλλοι φορείς κλπ.;  
Και για τα όργανα διοίκησης δεν βρήκα κάτι σχετικό, εν πάση περιπτώσει ισχύουν οι 
παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν από τον κ. Κοσμόπουλο και θα ήθελα έτσι μια απάντηση.  

 
Ωραία.  
Η κα Οικονομάκου θέλει να κάνει ερώτηση;  

 
Ναι, μια απλή ερώτηση. Η εισήγηση της Υπηρεσίας δεν θα έπρεπε να είναι; 
Η Υπηρεσία τι εισηγείται;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση;  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Όχι. 

 
¨Όχι¨.  
Η κα Αλειφέρη θέλει να κάνει ερώτηση;  

 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Όχι, δεν έχω.  

 
¨Όχι¨. Πολύ ωραία.  
Ο κ. Μάκαρης έχει να κάνει ερώτηση;  

 
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό για τις Ενεργειακές 
Κοινότητες και χαιρόμαστε που η Δημοτική Αρχή το φέρνει προς συζήτηση και 

προς ψήφιση, ήδη εμείς το είχαμε προτείνει από το 2018. Τέλος πάντων, η ερώτηση είναι, 
επειδή διαβάσαμε στο Καταστατικό ότι   έχει χαρακτήρα προσωρινά μη κερδοσκοπικό, 
προσωρινά μη κερδοσκοπικό και παρακάτω μιλάει για κέρδη τα οποία θα διανέμονται, μήπως 
θα πρέπει να ’μαστε πιο αυστηροί σ’ αυτό το συγκεκριμένο θέμα και να πούμε ότι να έχει 
καθαρά μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ουσιαστικά τα κέρδη να επενδύονται στην ίδια την 
επιχείρηση. Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε τους σκοπούς που θέλουμε, που είναι 
κυρίως, και δεν το αναφέρει και ξεκάθαρα μέσα ας πούμε, πέρα από την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. 
Και μάλιστα τώρα με τον κορωνοϊό είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο θέμα. Οπότε η ερώτηση είναι 
ξεκάθαρη, εάν είναι κερδοσκοπική, προσωρινά μη κερδοσκοπική ή μόνιμα μη κερδοσκοπική η 
συγκεκριμένη Ενεργειακή Κοινότητα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Κουζή έχει να κάνει ερώτηση;  

 
Δεν έχω ερώτηση, η σημαντικότερη είναι αυτή που είπε ο κ. Τζαμουράνης σε σχέση 
με την επιχειρηματικότητα.  

 
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.  
Ο κ. Οικονομάκος θέλει να κάνει ερώτηση;  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Όχι.  

 
¨Όχι¨, έτσι μπράβο.  
Ο κ. Κουκούτσης; 

 
ΦΩΝΗ: ¨Όχι. Έτσι μπράβο¨; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΚΟΥΖΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε, έχω να κάνω κάποια ερώτηση.  
Η ερώτηση αφορά κάτι ανάλογο που είπε ο κ. Τζαμουράνης, ότι εμείς 

τουλάχιστον σαν Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας θα θέλαμε να συμμετέχουμε σε μια 
Ενεργειακή Κοινότητα.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα μπορείτε στο μέλλον.  

 
Και θα έλεγα και πολλοί άλλοι, αν θέλετε, θεσμοί και φορείς ή ομάδες που 
εκπροσωπούνται από Νομικά Πρόσωπα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μπουν 

……. (δεν ακούγεται) αλλά γενικότερα οι Ενεργειακές Κοινότητες έχουν αυτό το χαρακτήρα, και 
στην Ήπειρο που έχει συσταθεί μία και την παρακολουθώ χρόνια γιατί έχω κάποιους εκεί 
μηχανολόγους, δημιουργούμε θέσεις εργασίας και νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο  που ο Δήμος 
αποφάσισε να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, όμως το ερώτημα που προκύπτει, γιατί 
αυτός είναι και ο σκοπός της Κοινότητας, να μην κάνουμε, αν θέλετε, μία εσωτερική 
επιχείρηση Ενεργειακή Κοινότητα που στην ουσία την λέμε κοινότητα αλλά στην πράξη όμως 
δεν είναι κοινότητα. Θα ήτανε κοινότητα αν είχανε τη δυνατότητα να συμμετέχουνε δημότες, 
αν θέλετε πρόσωπα ή φορείς που έχουνε μία εκπροσώπηση, όπως είναι ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Καλαμάτας, όπου μόνοι μας δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, όταν όμως 
το προβλέπει γιατί δεν κάνουμε μία μνεία, αν θέλετε, να είναι το: να συμμετέχουν, αν όχι σ’ 
αυτή τη φάση αν σας είναι δύσκολο αλλά στην επόμενη φάση, όσοι πραγματικά λειτουργούν 
με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος και μπορούν να συνεισφέρουν, γιατί νομίζω ότι τα 
χρήματα προκύπτουν τελικά από όσους πιο πολλούς μπορούν να μπούνε μέσα.  
Αυτό είναι το ένα το βασικό. Και το δεύτερο είναι  ότι πηγαίνουμε στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειες που είναι ό,τι καλύτερο, όπως είπαμε και προηγούμενα, για την περιοχή μας.  
Αυτό το ερώτημα μπορείτε να μας το απαντήσετε, γιατί, δηλαδή, εκ προοιμίου αποκλείουμε 
κάποιους οι οποίοι εκπροσωπούν, αν θέλετε, φορείς ή ομάδες οι οποίες είναι θεσμοθετημένες; 
Και είναι σωστό, αν θέλετε, να είναι μια κλειστή κοινότητα που αφορά μόνο στην ουσία το 
Δήμο;  

 
Μάλιστα.  
Συνάδελφος έχει να κάνει άλλη ερώτηση;  

Δεν βλέπω κανέναν. Ο κ. Μπασακίδης να απαντήσει στις ερωτήσεις.  
Α, ο κ. Τσαπόγας. Κύριε Τσαπόγα ελάτε.  

 
Κύριε Μπασακίδη, στη δεύτερη σελίδα λέτε ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα 
αξιοποιήσει: η αξιοποίηση της ενέργειας που παρέχει ο ίδιος: φωτοβολταϊκά, η 

γεωθερμία όπως έγινε στο καινούργιο Δημαρχείο απ’ ό,τι ξέρω αλλά και οι ποσότητες… Θέλω 
να μου πείτε για τις ποσότητες βιομάζας, για τη βιομάζα τι σκοπό, τι σκέπτεστε να κάνετε;  

 
Μάλιστα.  
Και ο κ. Φαββατάς.  
 
Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να πω μια κουβέντα. Δεν είναι καλό να επιβραβεύετε 
τους δημοτικούς συμβούλους που δεν θέλουν να κάνουνε ερωτήσεις.    

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό είναι η επιβράβευση.  

 
Από κει και μετά, για το συγκεκριμένο θέμα νομίζω ότι πολύ σωστά και όλοι οι 
συνάδελφοι είπαν το εξής: ότι δεν πρέπει να βράζουμε στο ζουμί μας, δηλαδή ο 

Δήμος Καλαμάτας μόνος του. Αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε κάτι σωστό γιατί πραγματικά 
αυτό είναι για τα επόμενα χρόνια για την πόλη μας, πρέπει να το ανοίξουμε και να μπούνε και 
άλλοι φορείς μέσα, εγώ θα έλεγα και όμοροι Δήμοι, γιατί δεν αφορά μόνο το Δήμο Καλαμάτας, 
με τη λογική ότι τι θα αλλάξει, δηλαδή, αν είναι ο Δήμος Καλαμάτας ή και η Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης; Θα αλλάξει κάτι;  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΣΑΠΟΓΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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ΦΩΝΗ:  ……. (δεν ακούγεται) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; Κάτι γίνεται … 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, εγώ διέκοψα, εγώ. 
 
ΠΡΟΔΡΟΣ: Ελάτε κ. Φαββατά, συνεχίστε. 

 
Ναι, τελειώνω  κ. Πρόεδρε και λέω το εξής: ότι καλό θα είναι, επειδή έχουμε ένα 
πολύ σοβαρό θέμα και  αφορά τα επόμενα χρόνια την πόλη μας και το Νομό μας 

και τη χώρα μας και γενικότερα την ανθρωπότητα, να το ανοίξουμε, ώστε πραγματικά να 
έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό θα έλεγα ότι να μην συζητηθεί τώρα έτσι όπως 
είναι, να αναβληθεί αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να μπορέσουμε να το ανοίξουμε πιο 
πολύ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπασακίδης να απαντήσει.  
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Έχω σηκώσει χέρι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κα Γκλεγκλέ.  

 
 Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν το άκουσα, ερχόμουνα στο σπίτι, αν μέσα 
στην όλη ιστορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η ενεργειακή αναβάθμιση, η 

«εκμετάλλευση» των σχολείων. Με πρόλαβε βέβαια ο κ. Φαββατάς αλλά εγώ μιλάω για όλα τα 
οικήματα, δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας βέβαια, έτσι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ελάτε, κ. Μπασακίδη.  

 
Ναι, να ξεκινήσω από την παρατήρηση του κ. Κοσμόπουλου που είναι σωστή. 
Είναι σωστή, ξέφυγε στο copy paste το αντίστοιχο άρθρο, ισχύει ό,τι έχω 

στην εισήγηση και ό,τι είναι και στην αρχή, κ. Κοσμόπουλε, στο άρθρο 2 που τα ιδρυτικά μέλη 
είναι 7. Είναι διαδικαστικό, θα το προσαρμόσουμε το κομμάτι του άρθρου στο τέλος που δεν 
ενημερώθηκε, ζητώ συγνώμη γι’ αυτό.  
Πάμε στην ερώτηση του κ. Τζαμουράνη, να με συγχωρέσετε, όπως τις έχω με τη σειρά. ¨Γιατί 
γίνεται τώρα;¨ Εμείς, όπως είπα, συμμετέχουμε στο Σύμφωνο των Δημάρχων και στο 
Σύμφωνο των Δημάρχων με τη συμμετοχή μας αυτή έχουμε αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις. 
Μία απ’ αυτές είναι να εκπονήσουμε το ΖΑΕΚ, ένα σχέδιο δράσης για την αειφορία, την 
ενέργεια και το κλίμα. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου θα πρέπει να συνταχθούν κάποιες 
μελέτες και αυτές είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουν απ’ την Ενεργειακή Κοινότητα.  
Παράλληλα, στις υποχρεώσεις μας με τη συμμετοχή μας στο Σύμφωνο των Δημάρχων είναι το 
να ιδρύσουμε και την Ενεργειακή Κοινότητα και να προωθήσουμε τις έννοιες αυτές που έλεγα 
και προηγουμένως, την ευαισθητοποίηση ενάντια σε επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να 
ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για την καθαρή ενέργεια και για όλα αυτά.  
Έτσι λοιπόν εμείς μάλλον αργήσαμε και το φέραμε τώρα. Εάν δεν υπήρχε η περίπτωση με την 
πανδημία του κορωνοϊού, αν και είναι και επίκαιρη και μεταφέρει μηνύματα, θα το είχαμε κάνει 
νωρίτερα, θα το είχαμε κάνει περί τον Φεβρουάριο.  
Στο κομμάτι που λέμε για ενεργειακή δημοκρατία, η έννοια της ενεργειακής δημοκρατίας εδώ 
είναι ότι δίνεται η δυνατότητα σε όλους, σε όλους να συμμετάσχουν στην παραγωγή και στην 
ιδιοκατανάλωση. Και τι εννοώ σε όλους; Ένας ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στον ήλιο, διότι το 
διαμέρισμά του ενδεχομένως στην πολυκατοικία να είναι βορεινό και να μην το βλέπει ο ήλιος, 
θα μπορέσει με τη συμμετοχή του σ’ αυτή την Ενεργειακή Κοινότητα να φτιάξουν όλοι μαζί 
ένα φωτοβολταϊκό στη στέγη και να απολαύσει το μέρος που του αντιστοιχεί. Αυτό με απλά 
λόγια το τι σημαίνει ενεργειακή δημοκρατία.  
Θα μείνουμε εδώ; Φυσικά όχι. Τώρα ξεκινάμε. Κάνουμε μία πρώτη αρχή να 
ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να βάλουμε σε σειρά, να δούμε  να δουλέψει, να ρολάρει 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  
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όπως λέμε το πράγμα, με όλες μας τις επιχειρήσεις που είναι καταναλωτές: η ΔΕΥΑΚ: έχει 
κατανάλωση 6 εκατομμύρια κιλοβατώρες το χρόνο περίπου, ο Αθλητικός Οργανισμός: ξεπερνά 
τις 500.000 κιλοβατώρες το χρόνο. Αυτοί είναι οι καταναλωτές που είναι αρκετά ενεργοβόροι.  
Όλοι, λοιπόν, θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα και να σας πω, εάν πρώτα απ’ 
όλα κάνουμε αυτό, πετύχουμε τους σκοπούς της Ενεργειακής Κοινότητας μόνο μέσα στο 
Δήμο, για όλη την πόλη, για τον Δήμο, για όλη την κοινωνία θα έχει συμβάλλει τα μάλλα, 
πάρα-πάρα πολύ.  
Αυτό που λέει η κα Γκλεγκέ για τα σχολεία. Τα σχολεία, οι Σχολικές Επιτροπές δεν είναι τυχαία 
εδώ μέσα. Για ποιο λόγο; Διότι δίνεται η δυνατότητα στις Σχολικές Επιτροπές να έχουμε δύο 
παράλληλες δράσεις: η μία που θα αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας από τα σχολεία και η 
άλλη που θα αφορά την παραγωγή ενέργειας, καθαρής ενέργειας από τα σχολεία. Και τι 
εννοώ, να πάρω την καθαρή ενέργεια; Η καθαρή ενέργεια σημαίνει ότι μπορούμε στις στέγες 
των σχολείων να εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά συστήματα. Ένα το κρατούμενο.  
Τι σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας; Αυτό προσδοκούμε μέσα, μετά από την πρώτη μελέτη 
που σας είπα, μετά τη σύνταξη της πρώτης μελέτης: να αντικατασταθούν όλοι οι λαμπτήρες, 
όλοι οι καταναλωτές οι ενεργοβόροι και να μπορέσουμε να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας 
από τους λαμπτήρες φωτισμού. Και δεύτερον: να αντικαταστήσουμε και όλους τους λέβητες 
με αντλίες θερμότητας. 
Άρα, τα σχολεία που είναι μεγάλοι καταναλωτές, είναι αρκετά ενεργοβόροι, μπορούν να είναι 
μπροστάρηδες σε αυτή τη διαδικασία που εμείς θα κάνουμε ως Δημοτική Αρχή για να ’ρθει τι 
(;), για να εξοικονομήσουμε ενέργεια αλλά και να παράξουμε από τις στέγες τους και τα 
φωτοβολταϊκά που θα εγκαταστήσουμε εκεί. Το ίδιο και με την ΚΑΚ. 
Και έρχομαι τώρα στην ΚΑΚ να πω για τον κ. Φαββατά που είπε για τη βιομάζα. Βέβαια 
καθαρές πηγές είναι από τον ήλιο, είναι από τη γεωθερμία, αυτές που έχουμε εμείς εδώ στην 
περιοχή μας. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και την αιολική ενέργεια ή και την ενέργεια του 
κυματισμού αλλά αυτά τα αφήνουμε για αργότερα. Άλλωστε η καινοτομία στην παραγωγή 
ενέργειας είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στο Καταστατικό. Καθαρή πηγή είναι και η βιομάζα. 
Δεν μπορώ, θα πρέπει να το πω τώρα γιατί είναι ωραία η ερώτηση, ετοιμάζουμε μία πρόταση 
στο πρόγραμμα LIFE, μέσα από το οποίο πρόγραμμα θα κατασκευαστεί μία μονάδα 
αξιοποίησης εκμετάλλευσης επεξεργασίας βιομάζας η οποία θα δημιουργεί πέλετ. Ποια θα είναι 
αυτή η βιομάζα; Να το πω χωριάτικα; Τα λιόκλαρα. Δηλαδή, τα κλαριά που κλαδεύουμε τις 
ελιές κατά την ελαιοσυγκομιδή το χειμώνα, όλα αυτά λοιπόν θα μπορέσουμε με κάποιες 
διαδικασίες να τα επεξεργαστούμε, να παράξουμε πέλετ, το οποίο θα έχει ένα ενεργειακό 
ισοζύγιο μέσα αρκετά υψηλό για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. 
και η βιομάζα είναι μία πηγή καθαρής ενέργειας την οποία θα την κοιτάξουμε μέσα από τη 
συμμετοχή μας σ’ αυτό το πρόγραμμα, την υποβολή πρότασης στο LIFE, για να αξιοποιήσουμε 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Είπα και πάλι και στον κ. Τζαμουράνη και σε όλους τους άλλους ότι δεν αποκλείεται κανένας, 
οι Συνεταιρισμοί, που δουλεύουν χρόνια, οι Ενεργειακές Κοινότητες που δουλεύουν χρόνια 
στην Ευρώπη δεν έχουν 5 μέλη και 7, έχουν χιλιάδες μέλη. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 2.300 η Γερμανία. Μία Ενεργειακή Κοινότητα. 

 
Ο συγκεκριμένος που είπατε εσείς, κ. Δήμαρχε. Ένας απ’ τους Συνεταιρισμούς 
που λέτε εσείς. Στην Ισπανία υπάρχει Συνεταιρισμός με 45.000 μέλη. Αυτό 

είναι το πρόπλασμα και το είπα και από την αρχή, είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να 
κινητοποιήσουμε και σιγά-σιγά. 
Και προχθές είπα και το εξής στη συνέντευξη τύπου που έδωσα, ότι η εκτίμησή μου είναι ότι η 
παραγωγή ενέργειας θα πολλαπλασιαστεί εξαιρετικά όπως έγινε και με την παραγωγή 
περιεχομένου που διατίθεται σήμερα στο internet. Εκεί που ξαφνικά internet για όλους μας 
ήταν γύρω στο 1990 να στέλνουμε ένα e-mail με μορφή κειμένου και μετά ήταν το web site 
άρα να παρουσιάζουμε μια πληροφορία με μορφή κειμένου και αργότερα μπήκαν οι 
φωτογραφίες και μετά μπήκε και το βίντεο και έχουμε κινούμενη εικόνα και όλα τα υπόλοιπα 
και σήμερα έχει γιγαντωθεί το διαδίκτυο και η παραγωγή περιεχομένου και η μεταφορά 
δεδομένων, έτσι, λοιπόν, εκτιμώ αυτή τη γιγάντωση θα έχει και η Ενεργειακή Κοινότητα που η 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  
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μία ανάγκη που μας δημιουργεί αυτή τη στιγμή… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κ. Μπασακίδη. 

 
…η κλιματική αλλαγή, τα αποτελέσματα της οποίας τα ζήσαμε και προχθές το 
Σαββατοκύριακο που ’χαμε περάσει τις θερμοκρασίες για Μάιο πρώτη φορά 

στην περιοχή μας. 
Σε ό,τι αφορά τώρα την κερδοσκοπία   θα σας πω το εξής: ναι, δεν είναι για να πάμε να 
κερδίσουμε, αυτό συνδυάζεται και με την ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή, το περίσσευμα της 
ενέργειας το οποίο θα υπάρχει θα μπορεί να δίνεται ως ενίσχυση στα ενεργειακώς ευάλωτα 
νοικοκυριά, μέσα από κάποιες διαδικασίες, δεν θα γίνει κάτι κρυφό, εντάξει (;), ούτε θα 
μοιράζουμε τη νύχτα κάτι, έτσι λοιπόν, θα υπάρξει εξάντληση του φαινομένου της ενεργειακής 
φτώχειας μέσα από το περίσσευμα της παραγωγής ενέργειας που θα έχουν όλες οι μονάδες 
της παραγωγής και ενδεχομένως είναι στο χέρι του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής 
Συνέλευσης να μην υπάρχουν και να μην καταγράφονται. 
Έτσι αυτό εμείς να κρατήσουμε, ότι ξεκινάμε τώρα με αυτά τα μέλη, έτσι όπως τα είπαμε, 
επεκτεινόμαστε σιγά-σιγά και σε επόμενο στάδιο θα ανοίξει, βεβαιότατα θα ανοίξει, γιατί αν 
δεν ανοίξει αποτύχαμε.  ……. (δεν ακούγεται)  να μην θέλουμε Συνεταιρισμούς, Μιχάλη, αν είναι 
δυνατόν! Έχεις έναν Συνεταιρισμό κάτω με ένα ελαιοτριβείο που παράγει, και καταναλώνει  
αλλά και παράγει ενέργεια που δεν την ξέρει, και αν είναι δυνατόν να μην καινοτομήσουμε 
επάνω σ’ αυτό   σ’ αυτή τη βιομηχανική μονάδα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ολοκληρώστε, κ. Μπασακίδη. 

 
Έχει ενδιαφέρον.  
Λοιπόν, αυτά για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις. Ο κ. Κοσμόπουλος. 

 
 Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας, ένα τεράστιο θέμα, πάρα πολύ 
σημαντικό και είναι αδύνατο κάποιος που είναι στη σημερινή εποχή, έχει 

συναίσθηση του περιβάλλοντος και των γεγονότων που γίνονται και να μπορεί να είναι 
αρνητικός. Ένα τόσο και όμως σημαντικό θέμα έρχεται με μία πρόχειρη προσπάθεια και μου 
κάνει τρομερή εντύπωση. 
Αα, κ. Δήμαρχε, να ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει συζητηθεί στη Διαπαραταξιακή, αν 
πράγματι θέλατε η λειτουργία της να είναι τόσο γόνιμη. Δεν το συζητήσαμε. Φέρατε ένα θέμα 
και θα καθίσουμε τώρα εδώ όλοι μαζί να το αναλύσουμε. 
Συγχαρητήρια για την …, και συμφωνούμε απόλυτα, για τη συμμετοχή στο Σύμφωνο των 
Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση, αλλά στη συνέχεια 
διαβάζοντας τις δεσμεύσεις του Συμφώνου που σχεδιάζονται, τις δεσμεύσεις που έχουμε ως 
προς το Σύμφωνο και τις δράσεις, τις δύο δράσεις τις οποίες τις σχεδιάζουμε, βλέπω απόλυτα 
ότι είναι δύο δράσεις οι οποίες μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν από το Δήμο, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η σύσταση της συγκεκριμένης Κοινότητας. Είναι δράσεις οι οποίες από το 
υπαλληλικό προσωπικό ή με ανάθεση μελέτης μπορούν να γίνουν, πρώτον, γιατί το 
σημαντικότερο είναι ότι κοιτώντας επιμέρους και λεπτομερώς τους στόχους της Ενεργειακής 
Κοινότητας, τους σκοπούς μάλλον και το αντικείμενο δραστηριότητας, μόνο με διασταλτική 
ερμηνεία πολύ ανοιχτή μπορώ να εντάξω τις δύο αυτές δράσεις σε κάποιες από τις ενέργειες 
αυτές. 
Ο τρόπος που συντάσσεται -έτσι;- δίνει σε πρώτη φάση την εντύπωση ότι πρόκειται να 
κάνουμε μία επιχείρηση για να τακτοποιήσουμε κάποιους. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα για την ίδια 
την Κοινότητα, είναι κρίμα για τον στόχο που είναι πολύ μεγάλος και πρέπει να τον 
υπηρετήσουμε. 
Κάνουμε μία νέα επιχείρηση. Και πώς πάμε; Εε κάνουμε την επιχείρηση και βλέπουμε!  
Μα είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή να πούμε: κάνουμε μια επιχείρηση και βλέπουμε; Είναι 
δυνατόν να συζητάμε ότι σε επόμενο στάδιο θα δούμε το οργανόγραμμα και τον Κανονισμό 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Εσωτερικών Υπηρεσιών; Το σχέδιο επιχειρηματικής ανάπτυξης; Σε επόμενο στάδιο; 
Σε επόμενο στάδιο θα το αναπτύξουμε. Σε επόμενο στάδιο θα το εξειδικεύσουμε, θα 
εξειδικεύσουμε επιμέρους στοιχεία. Σε επόμενο στάδιο πιθανά να προσθέσουμε. Σ΄ αυτό το 
στάδιο όμως πρέπει να ’χουμε σαφή εικόνα. Πώς πηγαίνει αυτό το πράγμα. Ποιους υπαλλήλους 
θα έχει για αρχή; Πόσο θα στοιχίζουν αυτοί οι υπάλληλοι για αρχή; Φτάνουν 20 χιλιάδες; Πόσο 
θα είναι το μηνιαίο τίμημα; 
Είναι δυνατόν να συζητήσουμε τόσο πρόχειρα χωρίς αυτά τα στοιχεία; Υπάρχει σήμερα μία 
στοιχειώδης επιχείρηση, ένα μπακάλικο να πάμε να ανοίξουμε, θα πεις: θα βάλω τόσα – θα 
βγάλω τόσα, θα μου στοιχίζουν τόσα. Είναι δυνατόν να πάμε σε μια διαδικασία χωρίς ένα 
σχέδιο στοιχειώδους βιωσιμότητας; Δεν λέω εγώ ότι θα βγάζει χρήματα. Αυτά θα έρχεται μία η 
άλλη, να μην είναι κερδοσκοπικό. Αλλά πρέπει να βάλεις τους υπαλλήλους και τι θα 
χρησιμοποιήσουμε. Δεν υπάρχουν δυστυχώς, τίποτα από όλα αυτά. 
Ήθελα να περάσω και σε επιμέρους στοιχεία στα οποία θα ήθελα να μείνω. 
Τι θα πει: «κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μονάδων που κατέχει 
συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο»; Γιατί; 

 
Το προβλέπει το Καταστατικό Σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων αυτό. Δεν 
μπορεί να ξεφύγεις απ’ αυτό. 

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, όχι,   ο Νόμος το προβλέπει. 4513, ο Νόμος. 

 
Έτσι. Δεν ξεφεύγεις. Μία μονάδα, γι’ αυτό και λέμε ενεργειακή δημοκρατία, μία 
μονάδα το κάθε μέλος, ανεξάρτητα… 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό δεν είναι δημοκρατία. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Το λέει ο Νόμος. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έτσι είναι όμως, έτσι είναι. 

 
Δεν το ήξερα, το δέχομαι, αλλά δεν είναι ενεργειακή δημοκρατία αυτό, μην 
τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Εν τοιαύτη περιπτώσει, θα ’χα τα ίδια 

δικαιώματα εγώ και εσείς, δεν είναι έτσι. Έτσι; Δεν είναι έτσι  η δημοκρατία έχει κανόνες και οι 
κανόνες επιβάλλουν ποσοστά επί του συνόλου. Το ξεπερνάω αυτό. 
Και αφού βλέπω, αφού βλέπω τώρα, να δω σιγά-σιγά τις σημειώσεις, ένα-ένα όπως τα 
γυρνάω, λέει το εξής: «Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση εγγραφής 
νέου μέλους υπόκειται στην έγκριση της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης. Η ιδιότητα 
του μέλους αποκτάται μεν από το χρόνο της αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο αλλά η συμμετοχή του νέου μέλους στο Συνεταιρισμό επιτρέπεται μετά την έγκριση 
εγγραφής του απ’ τη Γενική Συνέλευση». Και ποιο το νόημα να αποκτήσει π.χ. ο άλλος την 
ιδιότητα του μέλους αλλά θα ενταχθεί μετά την εγγραφή του, η έγκρισή του, μετά, αφού 
περάσει από τη Γενική Συνέλευση; Εντελώς άχρηστο. Εκτός και αν υποκρύπτει κάποια 
πονηράδα. Μήπως στο ενδιάμεσο κάποιος χρησιμοποιεί την έννοια του μέλους χωρίς 
ουσιαστικά να έχει εγγραφεί. Θεωρώ, είναι στη σελίδα 6, κ. Μπασακίδη, το άρθρο πρέπει να 
’ναι το 8, προς τη μέση, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό γιατί 
συμβαίνει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; 

 
Όχι, όχι, όχι, όχι.  
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Και αυτό είναι απ’ το 

Νόμο; Εγώ θα έβλεπα επειδή ο Δήμος εδώ παίζει το βασικό κομμάτι, επειδή ο Δήμος, φαίνεται 
ότι θα είναι η διαδικασία, αυτό, να είναι ο κυρίαρχος σε μεγάλο χρονικό διάστημα και ό,τι και 
να γίνει αυτό που θα είναι, αυτό να διορθωθεί, για να γίνει όση και η θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου στο Δήμο, στο Δήμο στον οποίο βρίσκεται ή είναι η έδρα της Κοινότητας. Νομίζω 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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είναι μια πολύ καλή έκφραση και μια πολύ καλή πράξη. 
Συνεχίζουμε: Διοικητικό Συμβούλιο: «Τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι τιμητικά και οι υπηρεσίες τους παρέχονται χωρίς αμοιβή. Κατ’ εξαίρεση στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να παρέχεται αποζημίωση 
ανάλογη με το χρόνο απασχόλησής τους, η οποία δεν δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από 
τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας». Δηλαδή, βρήκαμε μία αντιμισθία ακόμα; Έμμεση; 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Κάτι που θα το ψηφίσουμε. Δεν το λέμε σήμερα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τέλος, κ. Μπασακίδη. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αυτό ισχύει σε όλα τα Καταστατικά, στη ΔΕΥΑΚ, ας πούμε, στη ΦΑΡΙΣ, παντού.  

 
Ε ακριβώς, τα οποία ξεκίνησαν χωρίς αντιμισθία και εξελίχθηκαν σε 
αντιμισθία. Δεν λέω όχι. 

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι. Όχι, ήταν αντιμισθία… 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ξεκίνησαν όλα… Δεν λέγονται αντιμισθία, λέγονται έξοδα παραστάσεως.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Με συγχωρείς. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπασακίδη, στο τέλος θα τοποθετηθείτε και εσείς, θα πάρετε το λόγο. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Στο τέλος αν θέλεις μπορείς να πεις κάτι, αλλά ξέρω τι λέω πάρα πολύ καλά. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, με συγχωρείς, Βασίλη, εντάξει. 

 
Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω και πώς θα εξελιχθεί. Και διαισθάνομαι πώς θα 
εξελιχθεί. Γιατί και στα προηγούμενα έτσι ξεκινήσανε. Όταν ήμουν εγώ δεν 

υπήρχαν χρήματα ούτε κανένας έπαιρνε χρήματα, ούτε απ’ τη ΔΕΥΑΚ, απ’ τη ΔΕΠΑΚ, ούτε από 
τη ΔΕΥΑΚ παλιότερα. Ξαφνικά σιγά-σιγά προσθέσανε. Τι προσθέτουμε; 
Προχωρούμε.   «Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται η καταβολή και το 
ύψος της μηνιαίας – εξαμηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής των συνεταίρων προσώπων του 
Συνεταιρισμού». Αυτά όμως προϋποθέτουν, όπως είπα προηγουμένως, μία αρχή, ένα έναυσμα, 
που σημαίνει: στελέχωση, ελάχιστο προσωπικό και συνεχίζουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά 
βιωσιμότητα, μελέτη. 

 
Κύριε Κοσμόπουλε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, έχει περάσει και η ώρα. 

 
Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. 
«Παρέχεται…», λέει, «…για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών του 

Συνεταιρισμού και ανάλογα με τις αναπτυσσόμενες ανάγκες του προσλαμβάνει με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό ή καθορίζει την αμοιβή 
του». Αυτά όλα είναι θέματα προς συζήτηση. Εγώ δεν λέω όχι, γι’ αυτό λέω ότι είναι ένα πολύ 
σοβαρό θέμα το οποίο το προσεγγίζουμε με ελαφρότητα που δεν του αρμόζει, με ελαφρότητα 
που το αδικεί. 
Και επειδή λέει παρακάτω: «Είναι δυνατόν να ανατεθούν παράλληλα καθήκοντα και να γίνουν 
αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού από τα μέλη του Συνεταιρισμού» και εδώ μπορεί 
κανείς να σκεφτεί διάφορα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε κ. Κοσμόπουλε. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν θέλω να επεκταθώ και σε άλλες λεπτομέρειες οι οποίες υπάρχουν, θέλω 
όμως…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, θα μας διευκολύνετε, κ. Κοσμόπουλε, σας παρακαλώ. 

 
…μένω όμως στη γενική εικόνα, στη γενική εντύπωση: ότι ο τρόπος που 
έρχεται, ο τρόπος με τον οποίο τα όποια πιθανά λάθη που διαπίστωσα δεξιά 

και αριστερά, αλλά και οι σκέψεις οι οποίες, επειδή συμμετέχουν αποκλειστικά στην έναρξη 
μόνο Δημοτικές ουσιαστικά Επιχειρήσεις του Δήμου και ο Δήμος, βάζει κανείς το μυαλό του να 
σκεφτεί ότι  να, θα ξεκινήσουμε μια άλλη Δημοτική Επιχείρηση και θα δούμε στο μέλλον τι θα 
γίνει, χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς οργανόγραμμα, χωρίς υπαλλήλους, χωρίς τίποτα, απλά και 
μόνο να υπάρχει και θα βλέπουμε, για να έχουμε κάποιον τίτλο, να λέμε ότι έχουμε και μια 
Ενεργειακή Κοινότητα. 
Αυτά όλα μας προβληματίζουν βαθύτατα. Εμείς θα θέλαμε, θα θέλαμε και είμαστε ΥΠΕΡ της 
Ενεργειακής Κοινότητας, είναι αυτονόητο, έτσι (;), αλλά θα θέλαμε να είχαν διευκρινιστεί, θα 
θέλαμε σ’ αυτή τη φάση να είχαμε ένα αρχικό χρονοδιάγραμμα, να είχαμε μια αρχική 
στόχευση, να ξέραμε τα πρώτα βήματα, οι πρώτες ενέργειες που είναι να κάνουμε, όχι 
αόριστα: θα κάνουμε εκείνο. Τις γενικές αυτές αοριστίες τις ξέρουμε όλοι, αλλά δεν ξεκινάει 
μία Επιχείρηση, γιατί περί αυτού πρόκειται, χωρίς οργανόγραμμα και χωρίς σχέδιο 
επιχειρηματικής ανάπτυξης. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν.  
Ευχαριστώ. 

 
Ο κ. Τζαμουράνης έχει το λόγο. Αν μπορείτε, κ. Τζαμουράνη, λίγο σύντομα γιατί 
περνάει η ώρα. 

 
Θα προσπαθήσω, κ. Πρόεδρε, όσο γίνεται πιο σύντομα. 
Ήθελα να πω τα εξής: Πρώτα-πρώτα και εγώ θα επισημάνω την 

αναγκαιότητα ότι όταν στήνονται Επιχειρήσεις και μάλιστα τόσο σοβαρές όσο είναι αυτή, και 
αυτό είναι προς τιμήν θεωρώ της Δημοτικής Αρχής που το ξεκινά, παρότι θα πρέπει να 
επισημάνω ότι ο Νόμος έχει βγει απ’ το 2018 -έτσι;-, πολλά πράγματα από όσα είπε ο 
Αντιδήμαρχος, ο κ. Μπασακίδης, που αναφέρονται στους λόγους και στους στόχους, που 
ζήτησα να μου πει ποιοι είναι οι κοντοπρόθεσμοι στόχοι προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος 
στη σύνθεση της Ενεργειακής Κοινότητας, είπε για τη γεωθερμία, για την εξοικονόμηση την 
ηλεκτρική ενέργεια, για τους λέβητες… 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Βιομάζα και φωτοβολταϊκά. 

 
…για τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά. Όλα αυτά, λοιπόν, Νίκο μου, γνωρίζεις 
ότι είναι αντικείμενα που μπορεί ο Δήμος χωρίς τις Σχολικές Επιτροπές π.χ. 

να κάνει, δηλαδή το να αντικαταστήσει ο Δήμος τη στιγμή που τα σχολεία του είναι δικά του -
έτσι;- τους λέβητες με λέβητες εξοικονόμησης, δεν χρειάζεται… 

 
Ναι αλλά στη χρηματοδότηση προηγείται η Ενεργειακή Κοινότητα όμως. Αυτό 
είναι το θέμα. 

 
Πάμε παραπέρα. Το θέμα της συμμετοχής. Εγώ θεωρώ ότι βιαστήκατε. Κατά 
την άποψή μου θα μπορούσε και συμβολικά, και συμβολικά, να μην είναι 

μόνο   Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα. Έστω και συμβολικά. Άκουσα τον κ. Αντωνόπουλο που 
είπε: να, εμείς ο Συνεταιρισμός θα ερχόμασταν. 
Δεύτερον: κατά την άποψή μου θα ήταν πολύ σωστό να είναι και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως 
μεγάλοι ή καταναλωτές ή και παραγωγοί, π.χ. λέω τώρα, δεν ξέρω, το Νοσοκομείο, ας πούμε, 
το οποίο είναι και παραγωγός και μεγάλος καταναλωτής, ενδεχομένως κάποιοι παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίοι είναι ακόμη πιο 
εξειδικευμένοι στα θέματα αυτά και νομίζω ότι με μια συμμετοχή τέτοια η Ενεργειακή 
Κοινότητα θα ήτανε ιδιαίτερα πιο αποτελεσματική. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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Τώρα, επειδή πράγματι και εμένα με απασχόλησαν τα ζητήματα αντιμισθίας, τα όργανα, κτλ. - 
κτλ., έτσι (;), καλό είναι πολλά τέτοια άρθρα του Καταστατικού να τα ξαναδούμε διότι δεν 
είναι δυνατόν να λέμε ότι η αντιμισθία εάν και εφόσον, τη στιγμή που όλα τα μέλη σήμερα 
ελέγχονται απ’ το Δήμο. Άρα, από κει και πέρα, αν αποφασίσει π.χ. η Δημοτική Αρχή πλέον δεν 
θα υπάρχει κάποιος αντίλογος σε αυτή την Επιχείρηση και θα μπορούν να θεσπιστούν αμοιβές 
και για τα μέλη και για το προσωπικό και για τις προσλήψεις του και ούτω καθεξής. 
Και βεβαίως και εγώ θα επισημάνω την ανάγκη, ότι έπρεπε να υπάρχει μια στοιχειώδης μελέτη 
βιωσιμότητας. Σήμερα, όπως πολύ καλά ξέρετε και εσείς, υπάρχει ανάγκη παντού να υπάρχει 
μια στοιχειώδης μελέτη κόστους – οφέλους. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. 
Ένα άλλο που θέλω να θίξω είναι το εξής: Επειδή υπάρχει σε εξέλιξη αυτή η λεγόμενη δίκαια 
μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, δηλαδή μετά την κατάργηση που θα γίνει το ’23 μέχρι το 
’28, αν δεν κάνω λάθος, της χρήσης του άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας...  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Μέχρι το ΄30. 

 
Εντάξει, μέχρι το ’30, ανάλογα με περιοχές, νομίζω ότι κάποιες περιοχές θα 
προηγηθούν το ’23 και μετά...,  

Προτείνω το εξής: μήπως θα ’πρεπε επειδή υπάρχουν, από ό,τι διάβασα στο διαδίκτυο, στο 
χρονικό διάστημα που έψαξα λίγο τα πράγματα, όσο πρόλαβα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
λεφτά τα οποία λιμνάζουνε. Είναι 25 δις, αν δεν κάνω λάθος, για αυτή τη δίκαια μετάβαση.  

Σκεφτόμουνα, λοιπόν, ότι σ’ αυτήν θα υπάρχει οπωσδήποτε προτεραιότητα στις περιοχές που 
έχουνε τα λιγνιτικά εργοστάσια. Μήπως θα ’πρεπε να διερευνήσουμε τη συνεργασία και με το 
Δήμο Μεγαλόπολης ώστε να είμαστε απ’ τους πρώτους που θα χρηματοδοτηθούν για 
επενδύσεις στο πρόγραμμα που θα συντάξει η Ενεργειακή Κοινότητα. Αυτό συνδέεται και με 
το προηγούμενο που είπα, του ανοίγματος σε περισσότερους από τα μέλη τα οποία προτείνετε 
σήμερα. 

Γενικά όμως θέλω να πω ότι προφανώς είμαστε ΥΠΕΡ, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το 
οποίο και εμείς θα θέλαμε λίγο περισσότερο χρόνο προκειμένου να το επεξεργαστούμε και 
επιτρέψτε μου να κάνω μία πρόταση: επειδή δεν νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι θέμα ιδιαίτερα 
επείγον με την έννοια ότι πρέπει σήμερα να το ψηφίσουμε, μήπως επανερχόμασταν στην 
επόμενη συνεδρίαση ώστε εάν και εφόσον κρίνετε ότι και οι παρατηρήσεις που έγιναν και οι 
υποδείξεις για τα λάθη, κτλ., να διορθωθούν και να επανέρθουμε να το ψηφίσουμε με μια 
πληρέστερη και με μια πιο έτσι επεξεργασμένη μορφή.  

Ευχαριστώ. 
 
Παρακαλώ.  
Η κα Οικονομάκου; Κυρία Οικονομάκου, θέλετε να πάρετε το λόγο; 

 
Δεν θα καθυστερήσω, ένα δευτερόλεπτο θα κάνω. Έκανα και μία ερώτηση 
προηγουμένως στον κ. Μπασακίδη γιατί για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν 

υπάρχει και εισήγηση της Υπηρεσίας, αφού όλοι ξέρουμε και αντιλαμβανόμαστε πόσο σοβαρό 
είναι το θέμα. Δεν μπήκε στη διαδικασία να μου απαντήσει, ποιος ξέρει γιατί, έχει τους λόγους 
του προφανώς, δεν έχω να πω κάτι.  
Ευχαριστώ. 

 
Και εμείς ευχαριστούμε.  
Η κα Αλειφέρη; 

 
Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ το θεσμό των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων εξαιρετικά σημαντικό. Να συγχαρώ τον Δήμαρχο και 

τον Αντιδήμαρχο για την πρωτοβουλία που πήραν και να πω ότι ακόμα και αν δεν το έφερνε 
ως ανάγκη διαδικαστική, η υποχρέωση, η συμμετοχή μας μέσα απ’ το Σύμφωνο των 
Δημάρχων έπρεπε να το κάνουμε μόνοι μας. 
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  
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Δεν το φέρνει υποχρέωση, δεν το φέρνει υποχρέωση, είναι πρωτοβουλία δική 
μας αυτή. Δεν είναι καμία υποχρέωση. Δεν μας υποχρεώνει το Σύμφωνο των 

Δημάρχων να φέρουμε κάτι. 
 
 Γι’ αυτό το λέω, το λέω γιατί άκουσα τον κ. Αντιδήμαρχο που είπε 
ότι ξέρετε, μέσα απ’ τη συμμετοχή μας στο Σύμφωνο Δημάρχων 

κτλ. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, έρχεται σε συνέχεια, αυτό ναι, όχι… 

 
Και μάλιστα το λέω όχι μόνο γιατί είναι ένα διαδικαστικό εργαλείο 
χρηματοδότησης και ως αυτό, να το πούμε έτσι, ένα μέσο, ένα 

καράβι για να φτάσουμε στη χρηματοδότηση, ούτε μόνο για λόγους περιβαλλοντικούς που 
είναι εξαιρετικά σημαντικοί  …… (δεν ακούγεται) της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για λόγους 
οικονομικούς. Κυρίως για λόγους οικονομικούς. 
Στην ορθή της επέκταση μια Ενεργειακή Κοινότητα είναι εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό – 
οικονομικό εργαλείο υποστήριξης και λειτουργίας μιας κοινωνίας. Έχουμε τα παραδείγματα του 
εξωτερικού, αρκεί κανένας να διαβάσει λίγο την εισηγητική έκθεση του νόμου και να 
παρακολουθήσει και λίγο το γίγνεσθαι γύρω από αυτά, όχι το γίγνεσθαι το τοπικό, το ελληνικό, 
γιατί δεν έχει πολύ μεγάλη, θα σας έλεγα, επέκταση και εφαρμογή, και θα καταλάβει πόσο 
σημαντικό εργαλείο είναι. Όντως ίσως για το ευρύ κοινό να μην είναι πολύ ....... (δεν ακούγεται), 
όπως δεν ήταν και για μας, εγώ να σας πω ότι το ’18 που το Περιφερειακό Συμβούλιο το 
συζήτησε ασχολήθηκα πάρα πολύ με το θέμα και κατάλαβα, και γι’ αυτό τα λέω αυτά, πόσο 
σημαντικός θεσμός είναι για την κοινωνία. 
Άρα, δεν επεκτείνομαι περισσότερο σ’ αυτό. 
Από κει και μετά, σίγουρα κάποιος πρέπει να τραβήξει μπροστά για να δείξει το δρόμο, για να 
καταλάβει και η υπόλοιπη κοινωνία και η κοινότητα πόσο μπορεί να τους βοηθήσει. Όλα αυτά 
που είπατε, το ότι μπορεί να συμμετέχουν άλλοι…  Αλλά κ. Τζαμουράνη, φανταστείτε να 
ανοίγαμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Ξέρετε πόσος μπορεί να είναι ο αριθμός με τον οποίον 
πρέπει να συζητούσαμε; Και να μην… Και πότε θα καταλήγαμε; 
Άρα λοιπόν, σωστά ξεκινά. Αν θα δείτε όλες οι ....... (δεν ακούγεται)  και η Περιφέρεια το ’18, 
και να σας ανοίξω μια παρένθεση ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης συμμετέχει στην Ενεργειακή 
Κοινότητα της Περιφέρειας, για να σας πω για το θέμα των....... (δεν ακούγεται)   περιοχών, άρα 
λοιπόν και η Περιφέρεια κάπως έτσι το έκανε. Αποφάσισε με   με τα δικά της Νομικά Πρόσωπα 
και άλλους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Δήμο Μεγαλόπολης να ξεκινήσει. Το πρώτο βήμα 
είναι το Καταστατικό. Το πρώτο βήμα, δεν μπορεί να πας να φτιάξεις τον Οργανισμό, ούτε 
τίποτα από όλα αυτά αν δεν έχεις φτιάξει το Καταστατικό και να προβείς στην αναγνώριση 
αυτού του Καταστατικού και συμφωνώ: αυτός είναι ο χαρακτήρας του Νόμου, αυτό σκοπεύει 
ο Νόμος, ναι, αυτή είναι η ενεργειακή δημοκρατία, όλοι να απολαμβάνουμε το ίδιο. Εντάξει; 
Αυτός είναι ο σκοπός που υπάρχει αυτός ο θεσμός, κ. Αντωνόπουλε, και το λέω με πλήρη 
γνώση αυτού που λέω. 
Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα και φυσικά να ανοίξουμε την 
κουβέντα στη συνέχεια για το ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν. Οι Συνεταιρισμοί με τη βιομάζα 
....... (δεν ακούγεται), ενδεχομένως, ακόμα και ο ελαιοπυρήνας θα μπορούσε να είναι μέλος 
αυτής της διαδικασίας, αλλά να μην πάμε … 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Μέσα, Ελένη, και τα λιόφυλλα  και τα λιόφυλλα. 
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Αυτό λέω, τα λιόφυλλα  ....... (δεν ακούγεται), 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, μην διακόπτετε. 
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Αυτό που λέει ο κ. Τζαμουράνης, τα Νοσοκομεία… 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αρκεί να μην τα χρεώνονται οι αγρότες, παιδιά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:   

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο. 

 
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή…  
Αυτοί θα απολαμβάνουν, δεν θα χρεώνονται. Θα απολαμβάνουν.  

Αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και συγχαρητήρια και 
πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μάκαρης έχει το λόγο. 

 
Ναι, όπως είπα και προηγουμένως, οι Ενεργειακές Κοινότητες, όπως είναι γνωστό, 
είναι πολύ ανεπτυγμένες σε χώρες του εξωτερικού και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. 

Στην Ελλάδα πρόσφατο νομοθέτημα του 2018 δίνει αυτή τη δυνατότητα. 
Η συγκεκριμένη κίνηση της Δημοτικής Αρχής θεωρούμε εξαιρετική, απλά πρέπει να είμαστε 
λίγο πιο προσγειωμένοι. Γιατί το λέω αυτό; Πρώτον: επειδή έχει… Με βάση Υπουργική 
Απόφαση, πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, τι κάνει; Περιορίζει την προτεραιότητα που είχε η 
Ενεργειακή Κοινότητα στη σύνδεση με το ΔΕΔΔΗΕ και την ΑΔΜΗΕ. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό; 
Ένας ιδιώτης έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα απ’ την Ενεργειακή Κοινότητα. Άρα, ένας ιδιώτης 
γιατί να πάει στην Ενεργειακή Κοινότητα, να ’ρθει, και να μην κάνει κάτι μόνος του; Αυτό σας 
λέω είναι σε σχέση με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 20/3ου του 2020. 
Επίσης, όσον αφορά υπάρχει ένα θέμα, βασικό θέμα της χρηματοδότησης. Δηλαδή, πρέπει να 
πιεστεί το Υπουργείο οπωσδήποτε να προχωρήσει σε μία στήριξη των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων, πιθανώς μέσω ΕΣΠΑ, όπως είχε προγραμματιστεί ήδη απ’ το 2019. Απ’ τον Ιούλιο 
του 2019 είχαμε 25 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις Ενεργειακές Κοινότητες, δυστυχώς όμως 
και αυτό, το ώριμο χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, οπότε πρέπει 
να γίνει κάτι οπωσδήποτε, να πιέσουμε όλοι για να επανέλθει αυτό το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα. 
Όσον αφορά για το Καταστατικό, το είπε και ο κ. Μπασακίδης πολύ ωραία ότι ήταν ένα copy 
paste Καταστατικό. Το συναντήσαμε και σε άλλες Ενεργειακές Κοινότητες. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, δεν το ’πα αυτό, κ. Μάκαρη. Όχι, κ. Μάκαρη, στην εισήγηση… 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Μην με διακόπτετε. Έχετε όλο το χρόνο να μιλήσετε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε, κ. Μπασακίδη. 

 
Λοιπόν… και να σας πω ότι δεν είναι, ότι αυτό δεν είναι δικό σας γιατί έχει και 
πολλά γραμματικά λάθη. Δηλαδή, λέει, ας πούμε: ¨στη Γενική Συνέλευση κάθε 

συνεταίρος διαθέτει μια μόνο ψήφος¨. ¨Κάθε συνεταίρος¨. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι μία… 
Και το βλέπουμε και στη συνέχεια του κειμένου ότι είναι πραγματικά μία copy paste 
κατάσταση και αυτό καλό θα ήτανε το συγκεκριμένο Καταστατικό να έρθει προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες της Καλαμάτας. 
Πολύ ωραίες παρατηρήσεις έκαναν όλοι οι συνάδελφοι που μίλησαν για τις δυνατότητες που 
έχει εδώ πέρα στη Μεσσηνία και ίσως ένα νέο Καταστατικό, το οποίο θα ανοίγει το δρόμο προς 
αυτές τις συνεργασίες θα μπορούσε να είναι κάτι καλύτερο, γιατί όντως οι Ενεργειακές 
Κοινότητες έχουνε μεγάλη δύναμη για να δώσουνε αυτό το μεγάλο θέμα που είναι η 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. 

 
Ευχαριστούμε.  
Η κα Κουζή. 

 
Ναι, θα ’θελα και εγώ να πω δυο πράγματα. Θα ’θελα να πω ότι η Ενεργειακή 
Κοινότητα είναι ένα εργαλείο, δεν είναι όμως η στρατηγική μας για την ενεργειακή 

αναβάθμιση του Δήμου. Είναι ένα βήμα με το οποίο θα μπορούσε μια σύμπραξη ανθρώπων, 
ενισχύοντας την τοπικότητα, κυρίως την τοπικότητα, να ενισχύσει όλη αυτή τη διάθεση που 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΖΗ:  
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έχουμε να πάμε προς μία πράσινη ανάπτυξη. 
Αυτό που φαντάζομαι εννοούν οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που μίλησαν πριν από 
μένα είναι ότι θέλουμε να δούμε τη συνολική διαχείριση αυτού του κομματιού και μετά να 
ακολουθήσουμε τα εργαλεία. 
Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πρώτο βήμα που θα γίνει έτσι όπως θα γίνει και μετά θα γίνει 
καλύτερο, γιατί η μορφή με την οποία έρχεται, δηλαδή αυτό που είπαν και όλοι οι 
προηγούμενοι, ότι γίνεται μόνο ανάμεσα σε φορείς του Δήμου, παράγει μια απύθμενη 
εσωστρέφεια. Δεν μπορώ να μιλήσω, δηλαδή, για συμμετοχικότητα των ανθρώπων, τους 
οποίους τους χρειάζομαι για να τους κάνω εταίρους σ’ όλο αυτό. Μιλάμε για τοπική σύμπραξη. 
Αν δεν γίνει αυτό κανένας επαγγελματίας δεν θα έρθει εκ των υστέρων γιατί θα το δει…, 
μάλλον θα θεωρήσει ότι ιδιοτελώς ο Δήμος κρύβει άλλα πράγματα. 
Αν θέλουμε να παράξουμε αυτή τη δημόσια διαβούλευση και αν θέλουμε να έχει σημασία όλο 
αυτό, θα πρέπει να ξεκινάει το πρώτο βήμα απ’ το να εμπλέκει την επιχειρηματικότητα. Αν δεν 
την εμπλέξει θα παράξει καχυποψία. Αν παράξει καχυποψία δεν θα έρθουν ποτέ. Άρα δεν θα 
έχουμε κανένα από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και θα θεωρήσουμε μόνο ότι είναι προς 
όφελος του Δήμου. 
Αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και το σύνολο της στρατηγικής της πράσινης στην 
οποία έρχεται και κολλάει η Ενεργειακή Κοινότητα. Δεν είναι ότι από μόνη της θα μας λύσει τα 
πάντα αν δεν έχουμε κάνει μία συνολική αποτίμηση του πού βρίσκεται ενεργειακά η πόλη. Και 
εγώ τουλάχιστον επειδή είμαι και νεότερη πιο πολύ από σας, όχι σε ηλικία, Δήμαρχε, σε 
εμπειρία ως προς το Δήμο, θα ’θελα πραγματικά να είχα ένα συνολικό πλάνο που να λέει: τι 
αποτιμάμε σήμερα το 2020 ότι έχει η Καλαμάτα ως προς τα προβλήματά της τα 
περιβαλλοντικά; 1, 2, 3, 4, 5. Η Ενεργειακή Κοινότητα μπορεί να βοηθήσει στο 1 εξ αυτών, 
δεν θα λύσει όμως όλα τα υπόλοιπα, οπότε θα πρέπει σίγουρα να ’χουμε ένα τέτοιο πλάνο. 
Ευχαριστώ. 

 
Και εμείς ευχαριστούμε.  
Ο κ. Οικονομάκος; Δεν είναι εδώ. 

Ο κ. Κουκούτσης;   
 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ναι, μια μόνο κουβέντα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύντομα, σύντομα. 

 
Θα πω ότι καλό είναι να υπάρχουν αυτά τα προγράμματα, άλλωστε είμαι 
κάθετα ΥΠΕΡ του συγκεκριμένου εγχειρήματος γιατί ουσιαστικά μιλούμε για 

ενεργειακή δημοκρατία. Είναι το μόνο κομμάτι δημοκρατίας που μας λείπει στη χώρα μας.  
Ευχαριστώ. 

 
Ωραία.  
Ο κ. Αντωνόπουλος; 

 
Πρόεδρε, εμείς είμαστε υπέρ της διεύρυνσης αν είναι δυνατόν, δεν έχω 
κάτι άλλο, τέλος πάντων, νομίζω έκανα και τοποθέτηση κατά τη διάρκεια 

των ερωτήσεων …… (δεν ακούγεται)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, δεν θέλει άλλος να κάνει τοποθέτηση. Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. 
 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να πω μία λέξη; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

 
Ναι, ελάτε. Λοιπόν, να τοποθετηθεί ο κ. Λεωνίδας.  
Έλα Λεωνίδα και μετά κ. Μπασακίδη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



Συνεδρίαση : 9/2020 Τετάρτη  20 / 5 / 2020                        ΑΠΟΦΑΣΗ  95/2020 

 
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  46 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Μόλις κλείσουν οι ομιλητές για λίγο το λόγο. 
 
Κανάκης και   Φαββατάς. Λοιπόν, εντάξει. Οι κ.κ. Λιάππας, Κανάκης και 
Φαββατάς. Ελάτε, σύντομα μόνο.  

 
Κύριε Πρόεδρε, αυτό που θέλω να πω πάρα πολύ συνοπτικά είναι το εξής: ότι 
προφανώς χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, είναι πολύ σημαντικό 

να υπάρχει μια Ενεργειακή Κοινότητα, όμως θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι το θέμα 
της ενέργειας, της αειφόρου ανάπτυξης και όλα αυτά που συζητάμε προφανώς είναι πολύ 
σύνθετο και απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευμένη γνώση. Συνεπώς, εάν δεν στελεχωθεί από 
ανθρώπους οι οποίοι έχουνε μία εξειδίκευση και γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο, θεωρώ 
ότι δεν θα ……… (δεν ακούγεται) να δημιουργηθεί Ενεργειακή Κοινότητα και πιστεύω ότι αυτό 
πρέπει να ’ναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν δεν στελεχωθεί από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το 
αντικείμενο σε βάθος στη συνέχεια δεν θα ’χει θεωρώ καμιά ουσία.  
Αυτό ήθελα να πω, σας ευχαριστώ. 

 
Και εμείς ευχαριστούμε.  
Ο κ. Λιάππας. 

 
Ναι, συγχαρητήρια, καταρχήν, γι’ αυτή την ιδέα που έπρεπε να είχε γίνει από χθες, 
από τότε που βγήκε ο Νόμος. Δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί για δύο ολόκληρα 

χρόνια ή τρία, πόσο έχει βγει ο Νόμος. 
Σε αυτό που θα ήθελα να επικεντρωθώ και με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ο σχεδιασμός. 
Αυτό που είπανε και οι προηγούμενοι ομιλητές, πλάνο βιωσιμότητος. Δηλαδή, με αυτό το 
κεφάλαιο που ξεκινάμε πού θα βρούμε τα λεφτά, αυτά δεν φτάνουνε ούτε για τα στοιχειώδη. 
Και εκτός αυτού, έχει η Δημοτική Αρχή σκεφτεί ποιο θα είναι το πλάνο για τα πρώτα 
φωτοβολταϊκά ας πούμε. Θα εντάξει σχολεία; Θα εντάξει τα καταστήματα τα δημοτικά; Και 
πόσο θα φτάσει αυτό το ύψος της κοστολόγησης και πού θα βρει αυτά τα λεφτά; 
Και δεύτερο: όπως και η στελέχωση. Πρέπει εδώ να πάμε σε εξειδικευμένα. Οι δημοτικοί 
υπάλληλοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Δημαρχείο, είναι κάποιος ικανός να αναλάβει ένα 
τέτοιο φόρτο για να το φέρει εις πέρας;  
Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. 

 
Ευχαριστούμε.  
Ο κ. Φαββατάς. 
 
Κύριε Πρόεδρε, τα έχουν πει αρκετές φορές οι συνάδελφοι και όλα αυτά, εγώ 
θέλω να επισημάνω ότι  πράγματι είναι μια σημαντική απόφαση που καλείται να 

πάρει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, όμως έρχεται με έναν πολύ ερασιτεχνικό τρόπο που θα 
έπρεπε να είχε γίνει πρώτον: Διαπαραταξιακή Επιτροπή και διαβούλευση για το θέμα, ώστε να 
μπορέσουνε να συμμετάσχουνε και άλλοι βέβαια, να μπορούσαν να συμμετάσχουν και άλλοι, 
όπως είναι το Νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστήμιο, το Επιμελητήριο ίσως, και θα ήθελα να πω 
ότι καλό θα είναι η Δημοτική Αρχή να δώσει μια αναβολή στο συγκεκριμένο θέμα ώστε να 
έρθει με πιο ολοκληρωμένη πρόταση και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. 
Το ζητούμενο, λέω, δεν είναι: ο ένας Αντιδήμαρχος να δίνει συγχαρητήρια στον άλλον, αλλά 
επιβάλλεται να έχουμε αποτέλεσμα γιατί πραγματικά αυτό είναι μια σημαντική απόφαση, να 
συμμετέχουνε και άλλοι φορείς ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και 
να έρθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με πιο οργανωμένο Καταστατικό και με πιο σαφείς 
απόψεις και από τη Δημοτική Αρχή αλλά και από τις παρατάξεις, ώστε να πάρουμε αυτή την 
πολύ σημαντική απόφαση που καλείται σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο και πραγματικά να 
επισημάνω και εγώ απ’ τη μεριά μου ότι έχουμε αργήσει πάρα-πάρα πολύ.  
Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Φάβα, θέλατε να πάρετε το λόγο; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΙΑΠΠΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Πολύ σύντομα, δεν θα πω πολλά πράγματα. Να πω ότι σήμερα κάναμε το πρώτο 
βήμα, το πρώτο βήμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να ξεκινήσει η Ενεργειακή 

Κοινότητα. 
Τώρα, όσον αφορά την εισχώρηση νέων μελών στην Ενεργειακή Κοινότητα, δεν βλέπω 
πουθενά να υπάρχει κάτι απαγορευτικό, τουλάχιστον από αυτά τα οποία διάβασα, μπορούν, 
δηλαδή, μελλοντικά κάποια νέα μέλη που επιθυμούν να γίνουν μέλη της Ενεργειακής 
Κοινότητας να το κάνουν. 
Όσον αφορά τώρα επειδή άκουσα για μελέτες πόσο θέλουν και άλλα πράγματα που 
σχετίζονται με τη βιωσιμότητα κτλ. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το αναφέρει κάποιος έτσι τόσο 
απλά, θα πρέπει όμως κατά τη σύσταση του Καταστατικού ας το πούμε έτσι της Ενεργειακής 
Κοινότητας, κάνουμε τα πρώτα στάδια, δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη 
εάν δεν προσδιοριστούν από τα μέλη -προσέξτε- που θα συστήσουν αρχικά την Ενεργειακή 
Κοινότητα, δεν προσδιοριστεί το φυσικό αντικείμενο το οποίο πρέπει να υπάρχει. Όταν 
προσδιοριστεί το φυσικό αντικείμενο το οποίο πρέπει να υπάρχει και στο σύνολο το οποίο θα 
ακολουθηθεί, τότε γίνεται η οικονομοτεχνική μελέτη για να δούμε τους προσδοκώμενους 
πόρους και τις δαπάνες τις οποίες θα έχουμε. 
Έτσι λοιπόν, με μία και πολιτική απόφαση αλλά και ουσιαστική απόφαση, τη σημερινή, η 
σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας και νομίζω ότι μετέπειτα θα ακολουθήσουν τα στάδια 
εκείνα τα οποία θα συμπληρώσουν, να το πω έτσι, το παζλ μιας οργανωμένης αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας όπως θα είναι αυτή. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ. Οικονομάκος απουσίαζε. Έλα, κ. Οικονομάκο. 

 
Ναι, κ. Πρόεδρε. 
Χορτάσαμε λόγια   και στην εισήγηση και στις τοποθετήσεις από όλους για 

πράσινη οικονομία, για ενεργειακή φτώχεια, για ενεργειακή δημοκρατία, για διάφορα είδους 
τέτοια πράγματα, σαν να είμαστε σε άλλη χώρα. 
Κοιτάξτε, έχουμε φάει την απελευθέρωση της αγοράς με το κουτάλι στην ενέργεια απ’ το 2007 
και μετά, ιδιαίτερα μετά το 2010, και η προηγούμενη κυβέρνηση πρωτοστάτησε με αυτό το 
Νόμο που τώρα εφαρμόζει και η Δημοτική Αρχή. Φλομώσαμε στις υποκριτικές διακηρύξεις για 
το περιβάλλον, για το ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με τις ανανεώσιμες πηγές και όλα αυτά, από 
αυτούς που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση και με το περιβάλλον και με την ενεργειακή 
φτώχεια, αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά 
τα χρόνια. 
Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κάνει του κόσμου τα εγκλήματα και τα περιβαντολογικά, που 
δεν υπάρχει μαύρη πέτρα που να μην είναι από πίσω και θέλει να μας…, ουσιαστικά να 
σπρώξει ένα μεγάλο επίπεδο της οικονομίας σε τέτοιου είδους μεγαθήρια. Δηλαδή, να 
υπάρξουν αγορές για τα μεγάλα φωτοβολταϊκά, για τις ανεμογεννήτριες και για όλα αυτά τα 
ζητήματα που από πίσω δεν πρόκειται για κάποια μικρά κεφάλαια αλλά για μεγάλες εταιρείες, 
πολυεθνικές στις περισσότερες περιπτώσεις που κρύβονται πίσω από όλα αυτά. 
Αυτές οι εταιρείες με αυτό το νόμο, οι ΑΠΕ, παίρνουνε σκανδαλώδεις επιδοτήσεις, γύρω στις 
500 χιλιάδες ευρώ είναι για τις ανεμογεννήτριες, ίσως και παραπάνω, έχουνε τεράστιες 
φοροελαφρύνσεις, έχουμε δανειοδοτήσεις σκανδαλώδεις  που δεν υπάρχουνε πουθενά και 
εγγυημένες πηγές εισοδήματος. Όλα αυτά για τις ΑΠΕ. 
Λοιπόν, να τα σκεφτεί αυτά ο κόσμος που τώρα δεν έχει…,  έχει μεγάλη αγωνία πώς θα βγει η 
επόμενη μέρα μετά την πανδημία, πως αυτό το κεφάλαιο παίρνει ζεστό χρήμα και κάποιος 
κόσμος δεν μπορεί ούτε να πληρώσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. 
Μιλάτε όλοι για τις… αλλά δεν λέτε για το χαράτσι, για τις ΑΠΕ που μπήκε από το 2010 και 
μετά που έχει φτάσει 147% πάνω, θα φτάσει εν τέλει στο λογαριασμό μας στη ΔΕΗ και το 
ρεύμα έχει αυξηθεί απ’ το 2010 48,5. Λοιπόν, και όλα αυτά τα έχουμε πληρώσει εμείς.  
Λέτε μέσα, και στην εισήγηση αλλά και οι ομιλητές είπανε, για ενεργειακή φτώχεια, λες και 
αυτή ήρθε από το Θεό, λες και ήρθε από κάποια ξένη δύναμη, έξω από την Ελλάδα και δεν 
ήρθε από την πολιτική που παρήχθη όλα αυτά τα χρόνια. Να μιλάμε το 2020 ότι γίνεται 
ρευματοκλοπή, ότι υπάρχουν νοικοκυριά που δεν έχουν να πληρώσουν, ότι κρύβονται από τη 
ΔΕΗ, ότι βάζουνε παράνομα από τις κολώνες, όλος αυτός ο κόσμος το 2020 δεν μπορεί να έχει 

ΦΑΒΑΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 
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μέσα στο σπίτι του ……… (δεν ακούγεται) του χειμώνα. 
Μιλάτε για αυτοδιαχείριση ενώ ξέρετε ότι το πρώτο, εκείνο με τα φωτοβολταϊκά που μπήκε 
στα χωράφια και στις στέγες των σπιτιών, ουσιαστικά έχει φεσώσει τους περισσότερους από 
αυτούς που μπήκαν σ’ αυτά τα κόλπα. Τώρα πληρώνουνε άλλα από αυτά που είχανε 
συμφωνήσει, παίρνουνε άλλα ποσά από αυτά που είχανε συμφωνήσει, και αυτή είναι η 
περίφημη ενεργειακή δημοκρατία. Αλλά παρόλα αυτά η ELPEDISON και όλα αυτά τα 
μεγαθήρια συνεχίζουν να θησαυρίζουν. Και έτσι δεν έγινε με τα πρώτα φωτοβολταϊκά που 
βάλανε στα χωράφια και στα σπίτια οι μεροκαματιάρηδες, όσοι είχανε κάποια λίγα στην άκρη; 
Μιλάτε για κέρδος του Δήμου ή οτιδήποτε άλλο αλλά δεν ζητάτε π.χ. το ΦΠΑ στο Βιολογικό, 
όπως το παίρνουν οι βιομήχανοι, και να γλιτώσουμε 500 χιλιάδες ευρώ το χρόνο και 
πληρώνουμε το ΦΠΑ και το ρεύμα και τεράστια ποσά, κοστοβόρα; Ή δεν λέτε για τα σχολεία 
ότι δεν πρέπει να πληρώνουνε με αυτό το ΦΠΑ, όπου πληρώνουνε έξω οι υπόλοιποι και να 
μειωθεί το ΦΠΑ ή να μην υπάρχει καθόλου στα σχολεία. Και ζητάτε τώρα να υπάρξει όλο αυτό 
το παραμύθι για να κανονίσουνε πάλι 5-6, όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν η ενεργειακή …….. 

(δεν ακούγεται)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.  
 
Είναι όχημα προς αυτή την  …….. (δεν ακούγεται), γι’ αυτό εμείς θα 
ψηφίσουμε και ΚΑΤΑ σε αυτό και στο επόμενο θέμα. 

 
Μάλιστα  
Ο κ. Μπασακίδης. 

 
Ναι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατέγραψα τις παρατηρήσεις που 
ακούστηκαν κατά τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Έχω να πω ότι αυτά που 

μου έμειναν στο μυαλό είναι από τη μεριά αρκετών ότι εμείς με πρόχειρο τρόπο φέραμε 
σήμερα για συζήτηση το Καταστατικό και γενικά τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για να 
συσταθεί αυτή η Ενεργειακή Κοινότητα. 
Ο κ. Κοσμόπουλος με εξέπληξε και θα σας πω το γιατί. Στην πρώτη μας θητεία στο Δημοτικό 
Συμβούλιο κάθε φορά που προσκαλούσε ο Δήμαρχος  …….. (δεν ακούγεται) τον ίδιο και  τους 
άλλους, έλεγε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο το κυρίαρχο όργανο, το κυρίαρχο συλλογικό όργανο 
της πόλης και εκεί πρέπει να συζητούνται όλα, δεν δέχομαι να συζητάμε τίποτα έξω. Σήμερα, 
λοιπόν, τον άκουσα να λέει ότι πρέπει να τα συζητήσουμε πρώτα στο γραφείο στη 
Διαπαραταξιακή και μετά να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
Και τότε, λοιπόν, που συζητούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τότε εμείς κάναμε πρόταση 
τεκμηριωμένη και στο πέρασμα του χρόνου αποδειχθήκαμε πάρα πολύ σωστοί, αν και τότε μας 
κατηγορούσανε για αλαζόνες και εννοώ και ομιλώ για τη σύσταση της ΦΑΡΙΣ, τότε να δείτε τι 
σχολιανά είχαμε ακούσει από όλους όσους αντιπαρέρχονταν σε αυτό, ήταν απέναντι στη 
συγκρότηση της ΦΑΡΙΣ, και τότε η ΦΑΡΙΣ συγκροτήθηκε με το Καταστατικό της και μετά 
πήγαμε σε μελέτη βιωσιμότητας και μετά πήγαμε σε οργανόγραμμα και σε ό,τι αφορά τα της 
μελέτης βιωσιμότητας είπε ο κ. Φάβας τον καλύτερο τρόπο ως οικονομολόγος, είπε τη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε και δεν χρειάζεται εγώ να επαναλάβω τίποτε άλλο. 
Υπήρξε ένσταση για βόλεμα. Τι να βολέψουμε; Τι βόλεμα; Αν θα είναι κάποιος Πρόεδρος 
Διοικητικού Συμβουλίου ή Ταμίας ή αν θα έχει αντιμισθία; Μα η αντιμισθία ποια δεν υπάρχει. 
Αλλά και η δημοκρατία έχει το κόστος της. Δεν το ξέρετε; Τι κρυβόμαστε τώρα, πίσω απ’ το 
δάχτυλό μας; Αυτό είναι μια πραγματικότητα. 
Μην ξεχαστώ πάλι με την κα Οικονομάκου, συγνώμη κα Οικονομάκου, ήταν γραμμένο λίγο πιο 
πέρα, το προσπέρασα προηγουμένως και το ξέχασα. Πώς συγκροτήθηκε, πώς εκπονήθηκε 
αυτό το Καταστατικό. Εε δεν έγινε και με επιφοίτηση Αγίου Πνεύματος, συνάδελφοι. 
Προφανώς έγινε σε συνεργασία με την Υπηρεσία, η οποία συμμετέχει όλο αυτό τον καιρό στις 
διεργασίες και στις συναντήσεις των εκπροσώπων των μελών του Συμφώνου για το κλίμα και 
την ενέργεια, του Συμφώνου των Δημάρχων, ο κ. Διονυσόπουλος είναι ο εκπρόσωπος του 
Δήμου που συμμετέχει σε ένα σωρό πάνελς και συναντήσεις και meetings με εκπροσώπους 
άλλων Δήμων, το ΚΡΑΠΕ είναι ο φορέας εκείνος ο οποίος επιβλέπει όλη αυτή τη διαδικασία και 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  
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υποστηρίζει τα μέλη που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων, άρα λοιπόν, δεν το 
κάναμε μόνοι μας, συνεργαστήκαμε και με την Υπηρεσία, τον κ. Διονυσόπουλο.  
Αυτό είναι ένα πολιτικό κείμενο για τη συγκρότηση, δεν νομίζω να ενοχλεί η υπογραφή του 
Μπασακίδη από κάτω, αλλά η Υπηρεσία υπήρχε από την αρχή μέχρι το τέλος στην εκπόνηση 
του Καταστατικού και ό,τι άλλο προκύψει στη συνέχεια.  
Αυτό, λοιπόν, ως απάντηση για την κα Οικονομάκου. 
Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση είναι καθαρά υποκειμενική έννοια, πολύ υποκειμενική έννοια, για 
να μην σας πω ότι ο 4513   δεν ευνοεί τις μεγάλες Ενεργειακές Κοινότητες, ευνοεί τις μικρές 
και θέλει, θέλει να υπάρχουν πολλές και μικρές Ενεργειακές Κοινότητες οι οποίες βεβαίως θα 
έχουν και μία βιωσιμότητα, εφόσον θα εξασφαλίζουν δωρεάν τη δική τους την ηλεκτρική 
ενέργεια. 
Και φανταστείτε τώρα να μπορεί να κάνει Ενεργειακή Κοινότητα μία πολυκατοικία πενταόροφη 
και να μην μπορεί να κάνει ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός με  πολλαπλάσια έσοδα και τζίρο το 
χρόνο; Βεβαίως. Δηλαδή, το Νοσοκομείο Καλαμάτας θέλει την Ενεργειακή Κοινότητα του 
Δήμου Καλαμάτας για να μπει και να παράξει δική του ενέργεια; Κακώς αν έρθει σε εμάς το 
Νοσοκομείο. 

 
Ολοκληρώστε, κ. Μπασακίδη.  
Κύριε Μπασακίδη, ολοκλήρωσες; 

 
Και βεβαιότατα για τον κ. Κανάκη, εξυπακούεται, κ. Κανάκη, ότι άνθρωποι που 
θα γνωρίζουν το αντικείμενο θα στελεχώσουν αυτή την Ενεργειακή Κοινότητα. 

Εξυπακούεται ότι ……. (δεν ακούγεται)  
 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Μπασακίδη, δεν εξυπακούεται καθόλου. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αυτό το λέτε εσείς. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε, μην διακόπτετε. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: ……… (δεν ακούγεται) Εγώ είμαι πολύ περισσότερα χρόνια από εσάς.  
 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν είναι καθόλου, …… 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Δεν καταλάβατε τι σας είπα. 
 
ΚΑΝΑΚΗΣ: … μα καθόλου ……. (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανάκη, σας παρακαλώ πολύ. Μην διακόπτετε. 

 
…όμως τα στελέχη τα διοικητικά είναι τα άξια, εκείνα τα οποία κρίνονται και 
αξιολογούνται κάθε μέρα από τη δουλειά τους. Αυτό είναι. 

 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Μπασακίδη εσείς … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανάκη, μην διακόπτετε. 

 
… τα στελέχη τα διοικητικά τα διαψεύδετε καθημερινά σε ό,τι αφορά τις μελέτες 
και σε ό,τι αφορά τα έργα. 

Πιστεύετε ότι μιλάτε για προβλήματα στις μελέτες ενώ τα προβλήματα είναι αλλού, 
επανειλημμένως.  

 
Κύριε Κανάκη, σας παρακαλώ.  
Ολοκληρώσατε κ. Μπασακίδη; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΚΑΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. 

 
Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 
Να πω γι’ αυτό που άκουσα απ’ τον Βασίλη τον Κανάκη, προφανώς και δεν 

έχουμε διαψεύσει ποτέ τα στελέχη του Δήμου Καλαμάτας, ίσα-ίσα με κάθε ευκαιρία λέμε ότι ο 
Δήμος Καλαμάτας στηρίζεται σ’ αυτά, όταν υπάρχει όμως ένα πρόβλημα σε μελέτη θα πούμε 
ότι υπάρχει και πρόβλημα. Γιατί όταν παραδέχεσαι ένα λάθος βρίσκεις και λύσεις για να το 
διορθώσεις. 
Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, εγώ σας ζητώ σήμερα να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο. 
Σήμερα καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε το πρώτο βήμα για τη σύσταση Ενεργειακής 
Κοινότητας στο Δήμο Καλαμάτας. Όλοι δεν το θέλουμε αυτό; Προφανώς. Αυτό είναι το τελικό 
στάδιο; Εδώ σήμερα εγκρίνουμε το Καταστατικό που ειπώθηκε νωρίτερα ή όχι; Προφανώς και 
όχι. Σήμερα παίρνουμε την απόφαση για τη συγκρότηση Ενεργειακής Κοινότητας στο Δήμο 
Καλαμάτας, έχουμε περιθώρια το Καταστατικό αυτό να κάνουμε αλλαγές, να πάρει άλλη 
μορφή, να σταλεί στα Νομικά Πρόσωπα και μετά θα ξαναέρθει αυτό ολοκληρωμένο και θα το 
προσδιορίσουμε εδώ ώστε να το ψηφίσουμε.  
Δεν ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή εμείς τώρα κάτι. Δεν καθορίζουμε τα πάντα τώρα. Βάλαμε έναν 
μπούσουλα και ο Αντιδήμαρχος με ρώτησε αν θα βάλει και το Καταστατικό μέσα και του είπα: 
βάλτο, να έχουμε ένα αντικείμενο συζήτησης διευρυμένης. Αυτό είναι όλο και όλο. 
Η Ενεργειακή Κοινότητα, εγώ τη γνώρισα κατά την περσινή παρουσία μου, την είχα ακούσει 
βέβαια, στη 9η Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Άντλι της Γερμανίας. Είχα 
την ευκαιρία να ενημερωθώ ενδελεχώς για επιτυχημένα παραδείγματα Ενεργειακών 
Κοινοτήτων. Εκεί γνώρισα έναν φορέα ο οποίος είχε συσταθεί και είχε 2.300 μέλη, μία 
Ενεργειακή Κοινότητα. Μια συνεργασία Διαδημοτική Δήμων και προφανώς με διευρυμένο αυτό 
στην επιχειρηματική κοινότητα αλλά και σε ιδιώτες, σε πολίτες απλούς. 
Αυτό, λοιπόν, έρχεται στη συνέχεια και ως συμπλήρωμα, αυτή η πρόταση της συμμετοχής μας 
στο Σύμφωνο των Δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Beacon, 
σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά και στο Δίκτυο Βιώσιμη 
Πόλη. 
Παράλληλα η ενέργεια αυτή μπορεί να συνδυαστεί και εξασφαλίζει πόρους για το Δήμο μέσω 
επενδυτικών δανείων. Πόρους για την Ενεργειακή Κοινότητα, κατ’ επέκταση, μέσα από το 
Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, ένα πρόγραμμα που έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και 
αφορά ακριβώς αυτόQ την αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, γιατί όταν λέμε για Ενεργειακή 
Κοινότητα επί της ουσίας απευθυνόμαστε σε δύο άξονες, ο πρώτος άξονας είναι η 
εξοικονόμηση ενέργειας και ο άλλος άξονας είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Η σύσταση και η λειτουργία των Ενεργειακών Κοινοτήτων διέπονται απ’ τις διατάξεις του 
Νόμου 4513/ 2018, όπου και καθορίζεται όλο το θεσμικό πλαίσιο. Η διαδικασία σύστασης μιας 
Ενεργειακής Κοινότητας ακολουθεί τη διαδικασία ίδρυσης ενός Αστικού Συνεταιρισμού. Εν 
προκειμένω, η Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα θα έχει ιδρυτικά μέλη το Δήμο και τα Νομικά 
Πρόσωπα του Δήμου και θα δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης, γιατί όχι  να 
εντάξουμε και άλλους Δήμους μέσα, όπως είπα και νωρίτερα. 
Στόχευση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας στον ενεργειακό τομέα, βασικό αυτό, καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, 
προώθηση της ενεργειακής αειφορίας και καινοτομίας, προστασία του περιβάλλοντος και 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. 
Κάποιοι τομείς δράσης είναι: η ηλιακή ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα θερμικά 
και παθητικά ηλιακά συστήματα, η παραγωγή, όπως είπε και ο Νίκος- ενέργειας βιομαζών, να 
μην τα επαναλαμβάνω όλα αυτά εδώ. 
Τα κέρδη από τη λειτουργία μιας νέας Ενεργειακής Κοινότητας έχουν κοινωνική και 
περιβαλλοντική συνείδηση. Κάθε Ενεργειακή Κοινότητα οδηγεί προς τη δημοκρατία της 
ενέργειας, όπως είπαμε και νωρίτερα, σέβεται τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον. 
Διδάσκει συνεννόηση και αλληλεγγύη και γίνεται πραγματικό παράδειγμα για συνεργασίες και 
συμπράξεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



Συνεδρίαση : 9/2020 Τετάρτη  20 / 5 / 2020                        ΑΠΟΦΑΣΗ  95/2020 

 
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  51 

Σας ζητώ και πάλι να δούμε το δάσος και το δάσος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρώτο βήμα 
είναι σήμερα, είναι η απόφαση για συγκρότηση Ενεργειακής Κοινότητας. Τα υπόλοιπα, ακόμα 
και το Καταστατικό, ακόμα και τις παρατηρήσεις μπορούμε να τις συζητήσουμε, θα τις 
συζητήσουμε μάλλον εφόσον το επιθυμείτε μέσα από μια Διαπαραταξιακή και θα αποσταλεί 
προς έγκριση στα Νομικά Πρόσωπα. Ούτως ή άλλως, όπως και να ’χει αυτό θα ερχότανε πάλι 
στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί το Καταστατικό. 
Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 
Και εμείς ευχαριστούμε, νομίζω το εξαντλήσαμε το θέμα, να προχωρήσουμε 
στην ψηφοφορία.  

«Καλαμάτα Μπροστά»; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δυο λεπτά, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δευτερολογία. 

 
 Εντάξει, παιδιά, άμα επιμένετε δευτερολογία, έχει περάσει πολύ ο χρόνος. 
Ελάτε, κ. Κοσμόπουλε. 

 
Πρώτα από όλα θέλω ορισμένες διευκρινίσεις γιατί κάπως μπερδεύτηκα. 
Καταρχάς μια κουβέντα στον κ. Μπασακίδη. Προφανώς δεν αντιλήφθηκε 

ούτε αυτά που έχω πει, ούτε αυτά που είπα τώρα. Αυτό το ξεπερνάμε. 
Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι όταν έγινε η ΦΑΡΙΣ εξακολουθώ να έχω τα 
ερωτηματικά για αν έγινε σωστά ή όχι, αλλά εκείνο που έχει σημασία τότε, τότε, είχαμε 
επιχειρήσεις που είχανε προσωπικό, έσοδα, εικόνα, τώρα δεν έχουμε τίποτα. Πάει και αυτό.  
Τέλος πάντων, κ. Δήμαρχε, αυτό που με ενδιαφέρει τώρα και θέλω να ξεκαθαρίσουμε για να 
ξέρω και τι θα κάνω: σήμερα τι ψηφίζουμε; 

 
Μα ήδη, με συγχωρείς, στην αρχή της συζήτησης σε διέκοψα και είπα κάτι. Είπα 
ότι σήμερα δεν ψηφίζουμε το Καταστατικό, το είπα απ’ την αρχή της συζήτησης. 

Είπα ότι σήμερα ψηφίζουμε την πρόθεση να δημιουργήσουμε την Ενεργειακή Κοινότητα. 
 
Εάν είναι, εάν είναι να ψηφίσουμε την πρόθεσή μας για τη δημιουργία της 
Κοινότητας, ευχαρίστως να πούμε ΝΑΙ. 

 
Το θέμα αυτό θα ξαναέρθει, θα ξαναέρθει εφόσον προηγηθούν οι συζητήσεις 
 και σας ζητώ να έχετε συμμετοχή σ’ αυτές τις συζητήσεις, θα ξαναέρθει προς 

έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και εφόσον πρώτα πάει στα Νομικά Πρόσωπα. Και το 
επόμενο βήμα εφόσον συγκροτηθεί η Ενεργειακή Κοινότητα εκεί θα καλέσουμε, λοιπόν, να 
προκύψει μια τεχνοοικονομική μελέτη και ένας στρατηγικός σχεδιασμός, για να δούμε τις 
δυνατότητες διεύρυνσης και πώς ακριβώς θα κινηθεί ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε και 
άλλα μέλη σ’ αυτή την Ενεργειακή Κοινότητα την οποία συγκροτούμε. Όμως μπαίνουν οι 
βάσεις σήμερα. 

 
Κύριε Δήμαρχε, η βούληση η θετική υπάρχει αλλά αντιλαμβάνεστε και εσείς 
 και επαγγελματίας είστε, ότι χρειάζεται ταυτόχρονα αφού δεν…, έχουμε 

’ρθει σε λευκό τοπίο, και νομίζω όλοι το αντιλαμβάνονται, γιατί παράλληλα, εντάξει, τη 
βούλησή μας θα την πάρετε αλλά μέχρι να ’ρθει …, μαζί με το Καταστατικό -έτσι;- να έρθει και 
μία πρώτη εικόνα μιας μελέτης, ότι τα πρώτα μας βήματα θα ’ναι αυτά, θα κάνουμε αυτά και 
θα ’χουμε δύο υπαλλήλους οι οποίοι θα ασχολούνται μ’ αυτό. Δηλαδή, δεν είναι δύσκολο αλλά 
πρέπει να το έχουμε ξεκάθαρο. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητα και τα δύο. 

 
Μα αυτά… είμαι ξεκάθαρος νομίζω εγώ σ’ αυτό που είπα. Εγώ δεν διαφώνησα 
……… (δεν ακούγεται)  το ’παμε αυτό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ΦΑΒΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ. Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε να πω μόνο… 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Να τοποθετηθώ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, μόνο οι επικεφαλής. Κύριε Φάβα, σας παρακαλώ. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Κράτησε τη διαδικασία, Πρόεδρε. 

 
 Σας παρακαλώ κάτι. Δευτερολογία έχουν δικαίωμα μόνο οι επικεφαλής.  
Λοιπόν, ο κ. Τζαμουράνης θέλει να πάρει το λόγο; 

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι. 

 
Πρόεδρε. Επί της διαδικασίας μόνο. Ο Στάθης ο Σταματόπουλος είμαι. 
Πρόεδρε, επειδή άκουσα κάτι διαφοροποιημένο τώρα από τον κ. 

Δήμαρχο. 
 
 Όχι, με συγχωρείτε, δεν είπα τίποτα διαφοροποιημένο. Το είπα απ’ την αρχή 
εγώ αυτό. Εγώ απ’ την αρχή είπα ότι σήμερα δεν ψηφίζουμε Καταστατικό. Το 

είπα απ’ την αρχή, απ’ την πρώτη-πρώτη φορά που πήρα το λόγο. Δεν ψηφίζουμε 
Καταστατικό, ψηφίζουμε την πρόθεση. 

 
  Κύριε Δήμαρχε και για να το διευκρινίσουμε επειδή βλέπω στην 
εισήγηση, λέει το εξής: προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

λήψη απόφασης για: 1) Έγκριση ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία Δημοτική 
Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας, με τη συμμετοχή των εξής μελών. 2) Την έγκριση του 
επισυναπτόμενου σχεδίου Καταστατικού του υπό σύσταση Αστικού Συνεταιρισμού 
αποκλειστικού σκοπού με τη Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα. Και την έγκριση της συμμετοχής 
του Δήμου, κλπ.  
Άρα δεν ψηφίζουμε αυτό; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, δεν ψηφίζουμε αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι λέει ο Δήμαρχος. 

 
Δεν ψηφίζουμε αυτό. Εμείς, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν το ’χα δει αυτό που 
αναφέρατε, κύριε συνάδελφε. Εγώ είχα μείνει σ’ αυτό που είχαμε πει, ότι 

σήμερα παίρνουμε την καταρχήν απόφαση και ερχόμαστε μετά να εγκρίνουμε το Καταστατικό 
που θα ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήμουνα ξεκάθαρος σ’ αυτό εδώ μόλις έδωσα τις 
κατευθύνσεις. 

 
Δεν υπάρχει αντίρρηση αλλά να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, γι’ αυτό πήρα το 
λόγο, κ. Πρόεδρε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, ευχαριστούμε κ. Σταματόπουλε.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Σταματόπουλε, ευχαριστώ για τη διευκρίνιση, θα το δω τώρα αμέσως. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Τώρα… 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ένα λεπτό.   ………. (δεν ακούγεται)  Κύριε Πρόεδρε ... 

 
Κύριε Μπασακίδη, περιμένετε τώρα.  Στο τέλος μπορείτε να πείτε   δυο λόγια.  
Ο κ. Τζαμουράνης θέλει να δευτερολογήσει; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ ακριβώς την ίδια παρατήρηση είχα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εε το διευκρίνισε τώρα ο Δήμαρχος. 

 
Το διευκρίνισε αλλά δεν μπορούμε όμως στη μέση μιας συζήτησης να 
αλλάζουμε την εισήγηση.  

Δεύτερον: εγώ έκανα μία πρόταση συμβιβαστική, τη βούλησή μας όλοι την καταγράψαμε, δεν 
είναι κανείς, από ό,τι φάνηκε, πλην του κ. Οικονομάκου -έτσι;- και της παράταξής του, οι 
υπόλοιποι, από ό,τι κατάλαβα είναι όλοι υπέρ του να προχωρήσουμε στην… Γι’ αυτό έκανα μια 
ενδιάμεση πρόταση και είπα: να διακόψουμε σήμερα τη συζήτηση, να διορθώσουμε ό,τι είναι 
να διορθώσουμε και να φέρουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να έχουμε 
ολοκληρωμένη την εισήγηση. Και μάλιστα εγώ θα πρότεινα, επανέρχομαι και επιμένω στην 
πρότασή μου, ότι καλό θα είναι να διευρυνθεί τώρα, έχουμε καιρό για μερικές μέρες, για τους 
λόγους για τους οποίους όλοι, όλοι αναφερθήκαμε. Και νομίζω… 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Είναι κάτι… είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.   
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε. Επί της διαδικασίας, θέλω το λόγο επί της διαδικασίας. 

 
Μισό λεπτό. ¨Επί της διαδικασίας¨… Τώρα δευτερολογούν μόνο οι επικεφαλής. 
Αν θέλετε αυτό. Ελάτε τώρα, ελάτε. 

 
Κοιτάξτε να δείτε: Εμείς δεν έχουμε καταλάβει τώρα τι κάνουμε; Συζητάμε για να 
πάρουμε απόφαση στο συγκεκριμένο θέμα ή κάνουμε διαβούλευση; Άμα θέλετε να 

κάνετε διαβούλευση μπορεί να καλέσετε μια Διαπαραταξιακή Επιτροπή, να πάτε εκεί αφού 
συμφωνείτε, να τα βρείτε και να τα φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα συζητήσουμε. Δεν 
κάνουμε εδώ διαβούλευση και νέο κύκλο συζήτησης. Είναι Δημοτικό Συμβούλιο, να κρατήσετε 
τη διαδικασία, για να πάμε στην απόφαση, να ψηφίσουμε. Δεν θα καθόμαστε εδώ 4 ώρες, η 
διαβούλευση είναι διαβούλευση, να προηγηθεί από όταν θα ’ρθει το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, γιατί εδώ διαβούλευση κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Εντάξει, κ. Νιάρχο, ευχαριστούμε. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα να μιλήσω λίγο κ. Πρόεδρε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό, θέλει να παρέμβει ο Δήμαρχος. Ο κ. Δήμαρχος. 

 
Λοιπόν, ξεκαθαρίζω λοιπόν, ότι αφαιρώντας την παράγραφο 2 που λέει: Την 
έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Καταστατικού του υπό σύσταση Αστικού 

Συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού με την επωνυμία «Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα 
Καλαμάτας», αφαιρώντας αυτό ψηφίζουμε τα υπόλοιπα και συζητάμε για πώς ακριβώς θα 
διαμορφωθεί το Καταστατικό. Και προχωράμε στην ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, προχωράμε… 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προκειμένου να συζητήσουμε τη διαμόρφωση του Καταστατικού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουμε κάνει μια πρόταση, δεν πρέπει να…; 

 
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ψηφιστεί και το Καταστατικό σήμερα. 
Και θα σας πω γιατί.  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  
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Λοιπόν, ο κ. Δήμαρχος είπε τη διευκρίνισή του, να μην… Ένας-ένας τώρα λέει: 
εγώ κείνο – εγώ τ’ άλλο.  

Λοιπόν, ο κ. Τζαμουράνης. Θέλετε να θέσετε σε ψηφοφορία την πρότασή σας, κ. Τζαμουράνη; 
 
Εγώ έκανα μία πρόταση και παρακαλώ να την θέσετε σε ψηφοφορία και 
ανάλογα να συνεχίσουμε. 

 
Κύριε Πρόεδρε, πάλι επί της διαδικασίας, αν μου επιτρέπετε. Κύριε 
Πρόεδρε, πάλι επί της διαδικασίας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

 
Αν μου επιτρέπετε επί της διαδικασίας. Έχω τη γνώμη την εξής: ή θα 
πρέπει να ψηφιστεί όπως λέει η κα Αλειφέρη στο σύνολό του γιατί τα 

επιμέρους σημεία του διατακτικού της προτεινόμενης, ας το πούμε, απόφασης είναι 
αλληλένδετα, το ένα είναι πίσω από το άλλο, δηλαδή έχουμε, να εγκρίνουμε την ίδρυση του 
Καταστατικού, μετά…,  συγνώμη, έχουμε σε πρώτο χρόνο την απόφαση για την ίδρυση 
Ενεργειακής Κοινότητας, μετά πάμε στο Καταστατικό, μετά πάμε στη συμμετοχή του Δήμου 
και επιτρέψτε μου να πω το εξής: ότι αν δεν εγκρίνουμε το Καταστατικό, με ποια λογική 
εγκρίνουμε τη συμμετοχή του Δήμου στο 40% του συνεταιριστικού κεφαλαίου για πράγμα 
που περιέχεται στο Καταστατικό το οποίο δεν έχουμε όμως εγκρίνει; 
Δηλαδή, υπάρχει μια αντίφαση σε όλο αυτό. Ή θα το ψηφίσουμε όλο όπως έχει ή θα πάρουμε 
μια πρώτη απόφαση και θα περιμένουμε μέχρι να ληφθούν οι αποφάσεις οι επόμενες από τα 
λοιπά Διοικητικά Συμβούλια των φερόμενων ως μελών της Ενεργειακής Κοινότητας, διότι 
διαφορετικά αυτό είναι σχήμα πρωθύστερο, δεν έχει λογική ακολουθία. Σωστά το επισημαίνει 
και η κα Αλειφέρη γιατί βλέπει αυτό το οποίο πιστεύω και επισημαίνω και εγώ τώρα, ότι 
δηλαδή δεν μπορεί αυτό να πάει, να πάει δηλαδή χωριστά, να σπάσει αυτή η ιστορία. Ή θα 
ψηφίσουμε όλο ως έχει ή θα ψηφιστεί μόνο το υπ’ αριθμόν 1: η βούληση, δηλαδή, για τη 
δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας. Και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. 

 
Αυτό ψηφίζουμε τώρα και μετά θα συζητήσουμε για το Καταστατικό. Αυτό ας 
ψηφίσουμε τώρα, τη βούληση. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούσατε; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην παίρνετε το λόγο τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Είπε ο Δήμαρχος… 

 
Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, γιατί δεν θα καταλάβουμε στο τέλος τι 
ψηφίζουμε. Επί της διαδικασίας. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι ψηφίζουμε τώρα. 

 
Δηλαδή, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Άλλα λέει ο εισηγητής, άλλα λέει ο 
Δήμαρχος. Το θέμα είναι, γι’ αυτό είπα απ’ την αρχή ότι έρχεται με ερασιτεχνικό 

τρόπο αυτή η απόφαση που είναι πάρα πολύ σοβαρή και αφορά όλους μας και αφορά τις 
επόμενες γενιές. Το θέμα είναι να συναινέσουμε να δοθεί μια μικρή αναβολή, ώστε να έρθει 
μια πρόταση με σοβαρότητα. 

 
Λοιπόν, ο Δήμαρχος το ξεκαθάρισε: το νούμερο 1 ψηφίζουμε. Τελείωσε. Το 
ξεκαθάρισε ο Δήμαρχος. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Μα ο κ. Σταματόπουλος είπε ότι δεν γίνεται λέει αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ:  
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Λοιπόν, επ’ αυτού: επί της προτάσεως του Δημάρχου. Λοιπόν, έχει κάνει βέβαια 
και μια πρόταση ο κ. Τζαμουράνης και… 

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Πρόεδρε, σε παρακαλώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα κ. Μπασακίδη, συγνώμη. 

 
Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ λέγω το εξής: Είμαι Νομικό Πρόσωπο, πώς θα εγκρίνω 
τη συμμετοχή μου; Δεν πρέπει να ’χω ένα πρωτόλειο, κάτι; Και πώς εδώ θα 

κάνω τις τροποποιήσεις; Το σωστό είναι, το σωστό είναι: αυτό που θα ψηφίσουμε σήμερα και 
έτσι όπως είναι στην εισήγηση δεν είναι το τελικό Καταστατικό, γιατί τα υπόλοιπα μέλη 
προφανώς ενδεχομένως να έχουν κάποιες προτάσεις και να τις μαζέψουμε όλες στην τελική 
μας συζήτηση που θα εγκρίνουμε το τελικό Καταστατικό. Αυτό είναι το πνεύμα της εισήγησης, 
αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό είναι, κ. Δήμαρχε, το πνεύμα. Πρέπει και τα Νομικά μας Πρόσωπα 
κάτι να ’χουν μπροστά τους. Τι να εκφράσουν και αυτά; Τη συμμετοχή τους και το 
Καταστατικό πότε θα το εγκρίνουν; Πρέπει, λοιπόν, να ’χουμε ένα πρωτόλειο πάνω στο οποίο 
θα δουλέψουμε.  

 
Λοιπόν, πάμε τώρα να εγκρίνουμε απλά την πρόθεση για Ενεργειακή Κοινότητα 
και προχωράμε. 

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: ………. (δεν ακούγεται) 

 
Όχι μόνο την πρόθεση, πρέπει να βάλουμε και με ποιους και τα 
ποσοστά, κάτι… τα στοιχεία πρέπει να τα βάλουμε, δεν γίνεται. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Λοιπόν, κ. Δήμαρχε, στο επόμενο Συμβούλιο. Σε 10 μέρες. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Φαββατά, μην παίρνετε το λόγο αυθαίρετα. 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε … 
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο επί της ουσίας;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η κα Αλειφέρη. 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μπορούμε να μιλήσουμε και οι άλλοι, κ. Πρόεδρε. 

 
Κύριε Τζαμουράνη, αν μετρήσω τους χρόνους που έχετε μιλήσει ο 
κύριος ……… (δεν ακούγεται) 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Αλειφέρη, είπα έχετε το λόγο. 

 
… δεν συγκρίνεστε, ούτε το ένα εκατοστό δεν έχω μιλήσει του 
χρόνου. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Αλειφέρη. 
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Και θα το κάνω ……… (δεν ακούγεται) 

 
Τώρα πρέπει να απολογηθούμε γιατί μιλάμε σε κάποια ζητήματα; Δεν το 
κατάλαβα. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Αλειφέρη. Κυρία Αλειφέρη. Κυρία Αλειφέρη, σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω η βασική 
διαφωνία, η ένσταση για το περιεχόμενο του Καταστατικού έχει να 

κάνει μ’ αυτό που είπε ο κ. Κοσμόπουλος, για το αν θα αφήνει το ενδεχόμενο να δίνει  
αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αυτό είναι μια πάγια διάταξη, θα το πει 
ο κ. Σταματόπουλος που το ξέρει, που όλα τα Καταστατικά, αυτή η δυνατότητα είναι  ………. 

(δεν ακούγεται), άσχετα αν θα αξιοποιηθεί ή όχι. 
Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά σας το λέω, κοιτάξτε, όση διαβούλευση και να κάνουμε τώρα, 
να πούμε… να πω εγώ: να μπει και αυτός, να μπει και αυτός, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα 
λέει να μπει και κάποιος άλλος. Αυτό μου θυμίζει ένα παιδικό παιχνίδι που δεν τελειώνουμε 
ποτέ, που πρέπει να προσθέτουμε και κάτι άλλο και κάτι άλλο. 
Αφού συμφωνούμε στη βάση ότι πρέπει να συστήσουμε την Ενεργειακή Κοινότητα, δεν 
πιστεύω ότι πρέπει να θυσιάζουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα στο λαϊκισμό τώρα, αν έχει – 
περιλαμβάνει μια διάταξη που είναι πάγια διάταξη σε όλα τα Καταστατικά….  

 
Κυρία Αλειφέρη, ο Δήμαρχος είπε ότι θέλει να ψηφίσουμε για την πρόθεση. Ποιο 
λαϊκισμό; Δεν συμφωνείτε ούτε μεταξύ σας; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γκλεγκλέ. Κυρία Γκλεγκλέ, μην παίρνετε αυθαίρετα το λόγο. 

 
Είχα πιστεύω ότι πρέπει να ’χουμε τα στοιχειώδη, για να 
προχωρήσουμε τη σύσταση, πρέπει να ’χουμε τα στοιχειώδη, να 

ψηφίσουμε τα στοιχειώδη ……… (δεν ακούγεται) 
 
Λοιπόν, ας αναβάλλουμε το θέμα, να προχωρήσει και να δούμε τι θα κάνουμε. 
Ας αναβάλλουμε το θέμα. 

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μπορώ να έχω το λόγο, κ. Πρόεδρε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το αναβάλλουμε το θέμα για την επόμενη φορά. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο θα αποφασίσει γι’ αυτό. 

 
Λοιπόν, εντάξει. Ακούστε: για την αναβολή ενός θέματος συμφωνώ και εγώ να 
αναβληθεί. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις γίνεται με έγερση ή με ανάταση της χειρός. 

Εντάξει.  
Εγώ λέω, αποφαίνομαι, εγώ λέω: ναι, να αναβληθεί το θέμα. Έχετε αντίρρηση; Αν έχετε, όσοι 
έχουν αντίρρηση να σηκώσουν το χέρι τους. 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ συμφωνώ. 

 
Σηκώνετε χέρι και λέτε: έχω αντίρρηση. Σηκώνει κανένας το χέρι; Όχι. Άρα 
αναβάλλεται. 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ συμφωνώ πάντως. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εντάξει. 

 
Πρόεδρε, Πρόεδρε, ο Αντωνόπουλος ο Μιχάλης είμαι. Μπορώ να μιλήσω; 
Δεν έχω μιλήσει καθόλου. Να πω δυο λόγια; 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Και ο Οικονομάκος.  
 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Ακούστε, ακούστε για να τηρούμε και το Καταστατικό. Η αναβολή ενός θέματος, 
για την αναβολή ενός θέματος αποφαίνεται ο Πρόεδρος και λέει: αναβάλλεται. 

Υπάρχουν αντιρρήσεις; Τότε λέει το Καταστατικό με ανάταση της χειρός ή με έγερση, να 
σηκωθείτε, δηλαδή, όρθιοι όσοι διαφωνείτε. Όσοι διαφωνούν να σηκώσουν το χέρι. Δεν 
μπορεί να συζητήσουμε τώρα τίποτε άλλο. Νομίζω έγινα κατανοητός. Λοιπόν, είδα δεν 
σηκώνετε κανένας. Δεν χρειάζεται τώρα να συζητάμε τίποτα. Προχωράμε στο 2ο θέμα.  
Αυτά λέει ο Κανονισμός ο Πρότυπος. Λοιπόν… 

 
Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν μπορεί να το αναβάλλετε χωρίς 
να πούμε μια κουβέντα;  

 
Μα τι λέτε τώρα; Όταν αποφαίνεται ο Πρόεδρος και συμφωνεί στην πλειοψηφία 
του το Σώμα αναβάλλεται. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Μα είπαμε εμείς, συγνώμη, περιμένετε να σας πω: είπαμε ναι ή κατά, υπέρ; 

 
Μα δεν σηκώσατε κάποιος να πει. Είπα: όποιος διαφωνεί… Αν οι περισσότεροι 
διαφωνούν αλλάζει το θέμα. Είπα… 

 
Ναι, εγώ θέλω να πω ότι δεν ήταν διαδικασία αυτή, δύο ώρες συζητάμε 
αυτό το θέμα και το αναβάλλετε μετά από δύο ώρες με ευθύνη του 

Προεδρείου. Τι κάναμε τόσην ώρα; 
 
Ποια ευθύνη του Προεδρείου; Αμέσως να τα ρίξεις στον Πρόεδρο; Ο Πρόεδρος 
τηρεί τον Κανονισμό. Κύριε Οικονομάκο, ο Πρόεδρος τηρεί τον Κανονισμό.  

Όταν, λοιπόν, ο κ. Δήμαρχος ζητάει αναβολή του θέματος, να ξέρουμε τι λέμε, ο Πρόεδρος 
λέει ναι, αν η πλειοψηφία πει όχι αλλάζει το θέμα. Το καταλάβατε; Και οι αντιρρήσεις, όπως και 
στη Βουλή, με ανάταση της χειρός ή με έγερση. Έτσι λέει ο Πρότυπος Κανονισμός. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, μου δίνεις το λόγο; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ελάτε. 

 
Τώρα, δεν κατάλαβα, παίζουμε τώρα; Εκτός απ’ το Συνδυασμό το δικό μας και 
της κας Αλειφέρη, όλοι οι άλλοι δεν ζητούσατε αναβολή του θέματος; Τώρα 

ξαφνικά θέλετε να συζητηθεί το θέμα; Τι θα αποφασίσουμε τελικά; Δεν το πήραμε πίσω για να 
ξεφύγουμε από αυτή την εμπλοκή, γιατί ένα τόσο σοβαρό θέμα θα ’τανε πάρα πολύ καλό να 
είχε μια ομόφωνη, μια ισχυρή απόφαση και με ένα Καταστατικό που όλοι να συμφωνούμε επί 
αυτού; Γι’ αυτό δεν το πήραμε πίσω το θέμα; 
 
ΦΩΝΗ: Αναβολή, αναβολή, Δήμαρχε, εντάξει. 

 
Λοιπόν, σύμφωνοι, συνάδελφοι; Λοιπόν, σας παρακαλώ, βοηθήστε να 
προχωρήσουμε λίγο γιατί έχει περάσει αρκετά η ώρα. 

 
Και εμείς ζητήσαμε αναβολή, έτσι όπως κάνατε τη διαδικασία είστε 
απαράδεκτοι. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Οικονομάκο, δεν το περίμενα. Νομίζω είμαι τόσο πολύ τυπικός… 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Τυπικό είναι μετά από δύο ώρες; Δύο ώρες κουβέντα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τι να κάνω; Όταν ζητάνε… 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Θα μας τρελάνετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι θέλετε να κάνω; 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ψηφοφορία, Δήμαρχε. 

 
Λοιπόν, θέλετε να πάμε κανονικά ψηφοφορία επειδή είναι με τηλεδιάσκεψη; Να 
πάμε με ψηφοφορία, επειδή είναι τηλεδιάσκεψη και δεν είναι μέσω φυσικής 

παρουσίας. 
«Καλαμάτα Μπροστά»; Ο κ. Κοσμόπουλος. Αναβολή; Ο κ. Κοσμόπουλος δεν είναι εδώ; Κύριε 
Κοσμόπουλε; Κύριε Κοσμόπουλε, συμφωνείτε με την αναβολή του θέματος; Δεν ακούω. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ο κ. Κοσμόπουλος είπε πριν λίγο: ΑΝΑΒΟΛΗ, το είπε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά, δεν είστε… 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπε όντως. Όντως το είπε, όντως το είπε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. «Πρότυπος Δήμος»; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Στο Συνδυασμό είμαι, κύριε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. «Πρότυπος Δήμος» αναβολή; Συμφωνείτε; 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πρόεδρε, το είχαμε άλλωστε προτείνει. 

 
Εντάξει, μην χάνουμε χρόνο.  
«Καλαμάτα Ξεκινάμε»; 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Ναι, ΑΝΑΒΟΛΗ, ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Πρωτεύουσα Δύναμη»; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ μπαίνω και βγαίνω στο σύστημα συνέχεια. ΑΝΑΒΟΛΗ. 

 
Ναι, ναι.  
«Πρωτεύουσα Δύναμη»; 

 
Εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο για αναβολή αλλά αφού το θέλει ο 
Δήμαρχος ας το αναβάλλουμε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες»; Μάκαρης; 

 
Μετά από δύο ώρες συζήτηση φτάνουμε στο να το αναβάλλουμε το θέμα. Το 
σωστό θα ήτανε να ψηφίσουμε επί της αρχής και το θέμα το Καταστατικό να ’ρθει 

σε δεύτερο Συμβούλιο. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Η κα Κουζή είναι εδώ; 
 
ΚΟΥΖΗ: Ναι, ΑΝΑΒΟΛΗ. 

 
ΑΝΑΒΟΛΗ.  
Ο κ. Οικονομάκος; 

 
ΚΑΤΑ της αναβολής γιατί συζητάγαμε πάνω από δύο ώρες και με ευθύνη και 
των μειοψηφιών φτάσαμε σε αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  
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Άμα θέλανε έπρεπε να το έχουνε βάλει απ’ την αρχή το ζήτημα στην ψηφοφορία και όχι να 
κάνουμε παιχνιδάκια: βάλε εκείνο – βγάλε τ’ άλλο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην ρίχνετε ευθύνη στο Προεδρείο. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Και η ευθύνη βεβαίως στο Προεδρείο, η πρώτη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα, Πόλη Ενωμένη»; «Καλαμάτα, Πόλη Ενωμένη» είναι εδώ; 
 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: ΑΝΑΒΟΛΗ, ΑΝΑΒΟΛΗ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος;   
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με ακούτε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε στην ψηφοφορία τώρα. 

 
Ναι, ναι, ναι, το ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι: έχετε κάνει λάθος 
διαδικασία αρχής εξ αρχής …….. (δεν ακούγεται) Δεν είπαμε ότι το 

Καταστατικό αυτό δεν πρέπει να περάσει και να μην ψηφιστεί. Θα πρέπει να υπάρχει μια 
διεύρυνση. Μπορούσε καταρχήν να περάσει, αυτό που είπε ο κ. Μπασακίδης ήταν το πιο 
σωστό, κατά την άποψή μας, να περάσει αυτό το θέμα και ό,τι χρειάζεται να κάνουμε σε 
δεύτερη φάση να… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, είμαστε επί της ψηφοφορίας.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …….. (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας είμαστε. Σας παρακαλώ. Να διαβάσετε τον Κανονισμό. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαι ΚΑΤΑ της αναβολής… 

 
Στην ψηφοφορία δεν γίνεται περαιτέρω, μόνο δικαιολογείς την ψήφο άμα θέλεις. 
ΚΑΤΑ.  

Κλάδης; 
 
ΚΛΑΔΗΣ: Εγώ δεν βλέπω το λόγο αλλά ψηφίζω την ΑΝΑΒΟΛΗ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ πέρασε η αναβολή. 
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και της διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μεταξύ των παρόντων δημοτικών 
συμβούλων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της πρότασης για αναβολή λήψης απόφασης 
επί του εν λόγω θέματος, με τους συμβούλους της πλειοψηφίας και των δημοτικών 
παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ», 
«ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ» και «ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» 
και τον κ. ΚΛΑΔΗ να τάσσονται ΥΠΕΡ της αναβολής λήψης απόφασης επί του θέματος  και 
τους συμβούλους  των δημοτικών παρατάξεων «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» να τάσσονται ΚΑΤΑ,  
κατά πλειοψηφία,   
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος ¨Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας¨ 

για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πολίτης Δημήτριος    1. Αγγελή Μαρία 

  2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος) 

  3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη 

  5. Αναστασόπουλος Χρήστος  

  6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  7. Γκλεγκλέ Ελένη 

  8. Δρούγας Παντελής 

  9. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  10. Κανάκης Βασίλειος 

  11. Καραγιάννης Ανδρέας 

  12. Κλάδης Παύλος  

  13. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  14. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

  15. Κουκούτσης Δημήτριος 

  16. Λαζαρίδης Γεώργιος 

  17. Λιάππας Λεωνίδας 

  18. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  19. Μαρινάκης Σαράντος  

  20. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  21. Μπάκας Ιωάννης 

  22. Μπασακίδης Νικόλαος 

  23. Νιάρχος Αναστάσιος 

  24. Οικονομάκος Δημήτριος  

  25. Οικονομάκου Μαρία  

  26. Σκοπετέας Αναστάσιος 
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  27. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  28. Σωφρονάς Γεώργιος 

  29. Τζαμουράνης Βασίλειος  

  30. Τσαπόγας Κωνσταντίνος  

  31. Φάβας Γεώργιος 

  32. Φαββατάς Δημήτριος  

  33. Χειλάς Παναγιώτης 

  34. Χριστόπουλος Ιωάννης 

   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


