ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 08/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Πεπί οπιζμού εκπποζώπος ηος Γήμος Αμςνηαίος ζηην Σπιμελή Δπιηποπή για ηην
αξιολόγηζη ηων αιηήζεων καηαναλωηών με σαμηλά ειζοδήμαηα, οι οποίοι έσοςν
αποζςνδεθεί από ηο δίκηςο παποσήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ λόγω ληξιππόθεζμων
οθειλών, ζύμθωνα με ηην ΚΤΑ ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/7408/1228 (ΦΔΚ 474/14.02.2018/B’), η
οποία αναθέπεηαι ζηην εθαπμογή ηων πςθμίζεων ηος άπθπος 36 ηος ν. 4508/2017.

Απιθ. Απόθαζηρ: 123/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 23 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
18:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 5795/19-04-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 7νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αβξακίδε Ισάλλε ν νπνίνο είπε ηα εμήο: ύκθσλα κε ηελ
ΚΤΑ ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/7408/1228 (ΦΔΚ 474/14.02.2018/B’) κε ζθνπό ηελ εθαξκνγή ησλ
ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 15048/2017, ζπζηήλνληαη ζηνπο δήκνπο όιεο ηεο ρώξαο,
επηηξνπέο απνηεινύκελεο από έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο αληίζηνηρεο Γεκνηηθήο Αξρήο, έλαλ
(1) εθπξόζσπν ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ Α.Δ.) θαη έλαλ (1) εθπξόζσπν Πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ώζηε λα
εμεηάδνπλ ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο, λα αμηνινγνύλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαη
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ αηηνύλησλ, λα ρνξεγνύλ ην εηδηθό βνήζεκα θαη λα δίλνπλ άκεζα
ηελ εληνιή γηα ηελ επαλαζύλδεζε ησλ εππαζώλ θαηαλαισηώλ. Με απόθαζε ηνπ νηθείνπ
Γεκάξρνπ ζπγθξνηνύληαη νη Δπηηξνπέο, θαη νξίδνληαη ηα κέιε, θαζώο θαη ν ζπληνληζηήο
απηώλ.
Με ην ππ’ αξηζ. πξση. 617/27-2-2018 έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. Α.Δ., ηεο Γηεύζπλζεο
Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζηελ πεξηνρή ηεο Φιώξηλαο, νξίδεηαη σο εθπξόζσπνο θαη
κέινο ηεο επηηξνπήο ε πξντζηακέλε ηνπ Σνκέα Υξεζηώλ Γηθηύνπ Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. θα.
Υαηδεεπθξαηκίδνπ Κπξηαθή.
Με ην από 19-3-2018 έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Η. ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο Φιώξηλαο, νξίδεηαη
σο εθπξόζσπνο θαη κέινο ηεο επηηξνπήο ν πξντζηάκελνο ηνπ Καη. Πσι Φιώξηλαο, θ.
απνπληδήο Γξεγόξηνο.
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ πξνηείλεηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, λα νξηζζεί σο
εθπξόζσπνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ώζηε λα απνηειέζεη κέινο ηεο επηηξνπήο, ν
Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θ. Αβξακίδεο Ισάλλεο θαη
αλαπιεξσηήο ηνπ ν Αληηδήκαξρνο θ. Ισάλλνπ Υξήζηνο.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Οξίδεη ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ θαηαλαισηώλ κε
ρακειά εηζνδήκαηα, νη νπνίνη έρνπλ απνζπλδεζεί από ην δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ιόγσ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ, ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/7408/1228
(ΦΔΚ 474/14.02.2018/B’), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ
36 ηνπ λ. 4508/2017 σο εθπξόζσπνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ , ώζηε λα

απνηειέζεη κέινο ηεο επηηξνπήο, ν Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
θ. Αβξακίδεο Ισάλλεο θαη αλαπιεξσηήο ηνπ ν Αληηδήκαξρνο θ. Ισάλλνπ Υξήζηνο.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 123/2018.
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