
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Μακρυχώρι, 06-12-2018 

      ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ       Αριθμ. Πρωτ. : 8101 

      ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ   

Αριθμ. Απόφ. : 1921/2018 

 O Δήμαρχος του Δήμου Τεμπών, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 “Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την 

επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος”, 

3. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/2018 (ΦΕΚ 474/14-02-2018, Τεύχος Β’) 

“Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017” 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Την με αριθμ. 373/2018 Απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία ορίζεται εκπρόσωπος  του 

Δήμου Τεμπών για Επιτροπές Ειδικού Βοηθήματος, 

5. Το με αρ. πρωτ. Δ.Ε.Η. ΓΔ/Ε/ΔΠΒΕ/ΚΠΛ/00370/05/03/2018 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισμού - Δ.Ε.Η. Α.Ε. που αφορά ορισμό εκπροσώπου, 

6. Το με αρ. πρωτ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 7781/28-11-2018 έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. που αφορά ορισμό εκπροσώπου, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

Τη  συγκρότηση επιτροπής με σκοπό να επιληφθεί και να αξιολογήσει άμεσα όλες τις σχετικές με τη 

διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος αιτήσεις δημοτών του Δήμου Τεμπών που είναι αποσυνδεδεμένοι 

από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποτελούμενη από τους : 

1. κο Σαΐτη Αστέριο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Τεμπών, ως εκπρόσωπο του Δήμου Τεμπών και 

πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρώτριά του την κα Τσιόπα Γεωργία, αντιδήμαρχο του Δήμου 

Τεμπών, 

2. κο Ζιάκα Παναγιώτη ως εκπρόσωπο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. με αναπληρώτριά του την κα Τσιαβέ 

Ευαγγελία,  

3. κα Τζικοπούλου Ευαγγελία ως εκπρόσωπο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. με αναπληρώτριά της την κα 

Μιχαηλίδου Πολυξένη. 

Συντονίστρια της επιτροπής ορίζεται η κα Τσικλητάρη Πανωραία, διοικητική υπάλληλος του Δήμου 

Τεμπών και προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αρωγής, Ισότητας των Φύλων, 

Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. 

Ο γραμματέας της επιτροπής θα είναι διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Τεμπών και θα ορίζεται με τη 

συνεδρίαση. 

ΑΔΑ: 6Ρ6ΤΩΗ7-1ΚΘ



Έργο της επιτροπής είναι η παραλαβή των αιτήσεων των ευπαθών καταναλωτών του Δήμου Τεμπών, η 

εξέταση των αιτήσεων αυτών, η αξιολόγηση της πραγματικής οικονομικής και περιουσιακής 

κατάστασης των αιτούντων, η απόφαση για χορήγηση του ειδικού βοηθήματος και η προώθηση της 

θετικής απόφασης στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος και την υλοποίηση 

της επανασύνδεσης χωρίς να χρεώνονται τα τέλη επανασύνδεσης στους αιτούντες.  

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στον ιστότοπο του Δήμου Τεμπών.  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ  

 

 

 

ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 
Κοινοποίηση: 

- Αναφερόμενους στην απόφαση, 

- Γραφείο Προσωπικού 

ΑΔΑ: 6Ρ6ΤΩΗ7-1ΚΘ
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