
                 

              Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 11555/16.03.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6ης Τακτικής Συνεδρίασης 

         του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  096/2018                                                              ΘΕΜΑ 

Ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου Ιλίου, για τη σύσταση Επιτροπής 

 του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 

Κ.Υ.Α. αναφορικά με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος 

επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών 

Σήμερα την 15η Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10588/09.03.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. 

Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  09.03.2018. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                                           

                                                                                         Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 

ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Ο Δ.Σ. κ. Φεγγερός Β. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι 

πέρατος αυτής  

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 

του θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

                 ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο 

για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον ορισμό εκπροσώπου  του Δήμου 

Ιλίου, για τη σύσταση Επιτροπής  του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 

Κ.Υ.Α. αναφορικά με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού 

ρεύματος ευπαθών καταναλωτών. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 10407/08.03.2018 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018 ΚΥΑ παρέχεται στους 

καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας λόγω ληξιπροθέσμων οφειλών, εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την αντιμετώπιση των 

ενεργειακών τους αναγκών. 

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

Α) Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων 

οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ (14.02.18). 

Β) Η αποσύνδεση στην παροχή ρεύματος πρέπει να έχει γίνει στην κύρια κατοικία του υπό 

εξέταση δικαιούχου. 

Γ) Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στη σχετική 

ΚΥΑ. 

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται, από τον ΔΕΔΔΗΕ, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή 

ηλεκτρικής ενέργειας όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου. 

Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής 

οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το τμήμα της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα διακανονίζεται και εξοφλείται από 

τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε 

Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για τη χορήγηση του βοηθήματος απαιτείται η υποβολή αίτησης, στις ειδικές επιτροπές 

που συστήνονται σε κάθε Δήμο, βάσει του άρθρου 3 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, αποτελούμενες 

από έναν (1) εκπρόσωπο της Δημοτικής αρχής, έναν (1) εκπρόσωπο του Διαχειριστή του 

Ελληνικού δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε.) και  έναν (1) εκπρόσωπο 
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Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό  να αξιολογούν  τις υποβληθείσες αιτήσεις για τη 

χορήγηση του εν λόγω επιδόματος. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, όπως ορίσετε, εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής ως 

μέλος της Επιτροπής του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 Κ.Υ.Α., για 

την αξιολόγηση των αιτήσεων αναφορικά με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος 

επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών.» 

  προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας κο Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη, ως 

μέλος της Επιτροπής του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018                         

(Φ.Ε.Κ. 494/14-2-2018) Κ.Υ.Α., για την αξιολόγηση των αιτήσεων αναφορικά με την παροχή 

εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

           

        ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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