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ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση  επιτροπής  για  τον  έλεγχο  προϋποθέσεων
επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών 

ΑΠΟΦΑΣΗ 304/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος

Α’)
2. το  άρθρο  2Α  της  υπ'  αριθμ.  Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010  (ΦΕΚ

1403/06.09.2010  τεύχος  Β')  απόφασης  του  Υφυπουργού  Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

3. την  απόφαση  Υπ.  Περιβ.  Ενεργ.  &  Κλ.  Αλλ.  Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.
10205/12.06.2014 (ΦΕΚ 1657/23.06.2014 τεύχος Β’)

4. το υπ’ αριθ. 1747/31-07-2014  έγγραφο της ΚΕΔΕ περί σύστασης επιτροπών
ανά Δήμο για τη χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού τιμολογίου  

5. την ανάγκη κάλυψης βασικών ενεργειακών αναγκών με την χρήση ηλεκτρικής
ενέργειας,  και  της  ένταξής  τους  σε  ειδικό  μειωμένο  τιμολόγιο,  των
καταναλωτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες και οι οποίοι έχουν
αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω χρεών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συγκροτείται  επιτροπή  για  τον  έλεγχο  προϋποθέσεων  της  παροχής  άμεσης

εντολής επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών και ένταξής

τους στο "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο III" (Κ.Ο.Τ. III), ως ακολούθως:

α. Τσιγάρας Δημήτριος του Αλεξάνδρου, Δημοτικός Σύμβουλος ,εκπρόσωπος του 

Δήμου

β. Δόκος Γεώργιος  ,εκπρόσωπος του Διαχειριστή του Δικτύου ,ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως 

μέλος της επιτροπής

γ. Ρέπα - Σιδέρη Σταυρούλα, εκπρόσωπος του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, 

ΔΕΗ Α.Ε., ως μέλος της επιτροπής

Β. -  Η  Επιτροπή  είναι  αρμόδια  για  την  συγκέντρωση  των  στοιχείων  που  της

διαβιβάζουν  οι  Δήμοι,  οι  Περιφέρειες  και  οι  Ιερές  Μητροπόλεις  και  λοιποί

θρησκευτικοί φορείς σχετικά με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι ήσαν

εγγεγραμμένοι στα συσσίτια των ΟΤΑ, των Περιφερειών, της Εκκλησίας, των -κατά
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την  παράγραφο  2  του  άρθρου  13  του  Συντάγματος-  γνωστών  θρησκειών  και

δογμάτων την 1η Νοεμβρίου 2013 και είναι ήδη αποσυνδεδεμένοι από το Δίκτυο.

  - Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων των ως άνω ευπαθών καταναλωτών,

όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια, γίνεται από

τον  εκπρόσωπο  Προμηθευτή  ηλεκτρικής  ενέργειας,  ως  μέλος  της  ανωτέρω

Επιτροπής,  ενώ  ο  έλεγχος  των  τεχνικών  στοιχείων  που  απαιτούνται  για  την

επανασύνδεσή τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

 - Η Επιτροπή δίνει  άμεσα εντολή για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

ευπαθών καταναλωτών και την ένταξή τους στο "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο III"

(Κ.Ο.Τ. III), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από την απόφαση

του  Υφυπουργού  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  Δ5-

ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 (ΦΕΚ 1403/06.09.2010 τεύχος Β').

Γ. Συντονιστής  της επιτροπής  ορίζεται  ο  Τσιγάρας  Δημήτριος  του Αλεξάνδρου,

εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής

Δ. Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου Μπγιάλα Ερρίκο

του  κλάδου  ΔΕ  Διοικητικού  με  αναπληρώτρια  την  Τσικνογιάννη  Ιωάννα  του

κλάδου ΔΕ Διοικητικού

Ε. Η παραπάνω επιτροπή θα συνεδριάζει στα γραφεία του αρμόδιου καταστήματος

της ΔΕΗ Γρεβενών κατόπιν ενημέρωσης των μελών της

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος

Κοινοποιείται:
1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
3. Οριζόμενους υπαλλήλους
4. Εκπρόσωπο ΔΕΗ
5. Εκπρόσωπο ΔΕΔΔΗΕ
6. Εκπρόσωπο Δήμου
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