ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αγιά, 19 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. πρωτ.: 302

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014
Θέμα: Σύσταση – Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. την απόφαση με αριθμό Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.10205/12-6-2014 του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
αρ.1657/23-6-2014/Τ.Β.
3. το υπ’ αριθ. 1747/31-07-2014 έγγραφο της ΚΕΔΕ περί σύστασης της προβλεπόμενης
επιτροπής.
4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του δήμου

Αποφασίζουμε
Α . Τη σύσταση-συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου και την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του
Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισας και ορίζουμε ως μέλη της τους κάτωθι:
• Ριζούλη Στέφανο, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αγιάς, ως Συντονιστή της ανωτέρω
Επιτροπής,
• Ζιάκα Παναγιώτη, Προϊστάμενο και εκπρόσωπο του αρμοδίου καταστήματος Λάρισας της
ΔΕΗ Α.Ε., ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής,
• Τζικοπούλου Ευαγγελία, Προϊστάμενο και εκπρόσωπο του αρμοδίου Γραφείου Λάρισας της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής,
Β . Έργο και σκοπός της ανωτέρω Επιτροπής είναι ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την
επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών, η συγκέντρωση όλων των
στοιχείων που τους διαβιβάζουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι Ιερείς Μητροπόλεις και οι λοιποί
θρησκευτικοί φορείς σχετικά με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι ήταν
εγγεγραμμένοι στα συσσίτια των ΟΤΑ, των Περιφερειών, της Εκκλησίας, των κατά την
παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος, γνωστών θρησκειών και δογμάτων την 1η
Νοεμβρίου 2013 και είναι ήδη αποσυνδεδεμένοι από το Δίκτυο.
Γ . Η παραπάνω Επιτροπή θα συνεδριάζει στα γραφεία του αρμοδίου καταστήματος της ΔΕΗ
Λάρισας κατόπιν ενημέρωσης των μελών της.
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της.
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, αναρτάται στο Διαύγεια,
δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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