ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 18/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 256
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα
από την αριθµ. 22971/28.8.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Καρτάνος Ιωάννης
2. Καρβούνης Σπυρίδων
3. Γεωργάκης Βασίλειος
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Αραβανής Ανδρέας
6. Σίδερης Αντώνιος
7. Αραβανής Σπυρίδων
7. Σώλος Φώτιος
8. Βικέντιος Νικόλαος
8. Γιαννούτσος Πέτρος
9. Σούνδιας Πραξιτέλης
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Γαζής Αναστάσιος
11. Μαργέλης Γεώργιος
11. Ρόκκος Στυλιανός
12. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
12. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
13. Λάζαρη Πηνελόπη
13. ∆ρακονταειδής Κων/νος
14. Φίλιππας Γεώργιος
14. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
15. Βλάχος Σπυρίδων
15. Νικητάκης Μάρκος
16.
16. Ροντογιάννης Κων/νος
17.
17. Καββαδάς Αθανάσιος
18.
18. Μελάς Βασίλειος
19.
19.
20.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20.
21.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
21.
22. ∆ήµαρχο κ. Κώστα Αραβανή
22.
23.
23. ο οποίος ήταν παρών
24.
24.
25.
25.
26.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
26.
27.
27. βρέθηκαν παρόντα (18) µέλη.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 8ο: της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 18/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό ενός εκπροσώπου του ∆ήµου Λευκάδας προκειµένου να
συµµετάσχει στην Επιτροπή για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο
ΙΙΙ.
Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, ∆ήµαρχος
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Ο ∆ήµαρχος, κ. Κώστας Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα είπε στο ∆.Σ.
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
Στο άρθρο 2Α της αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.10205/2014 Απόφασης Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ορίζονται τα εξής:
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο ΙΙΙ παρέχεται από όλους τους Προµηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας και εφαρµόζεται σε καταναλωτές οι οποίοι αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσχέρειες
κάλυψης των ενεργειακών τους αναγκών και οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω χρεών προκειµένου να επανασυνδέονται άµεσα και να
εντάσσονται σε ειδικό µειωµένο τιµολόγιο για την κάλυψη βασικών τους ενεργειακών αναγκών µε
την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.
∆ικαιούχοι δε είναι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι ήταν εγγεγραµµένοι στα
συσσίτια των ΟΤΑ, των Περιφερειών, της Εκκλησίας, των –κατά την παράγραφο 2 άρθρου 13
του Συντάγµατος-γνωστών θρησκειών και δογµάτων την 1η Νοεµβρίου 2013 και οι οποίοι έχουν
αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσµων χρεών προς τους
προµηθευτές τους.
Στους ∆ήµους όλης της Χώρας συστήνονται Επιτροπές που αποτελούνται :
1. από έναν εκπρόσωπο της αντίστοιχης ∆ηµοτικής Αρχής
2. έναν εκπρόσωπο του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, και
3. έναν εκπρόσωπο Προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας,
ώστε να ελέγχουν τις προϋποθέσεις και να δίνουν άµεσα την εντολή για την επανασύνδεση των
ευπαθών καταναλωτών.
Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί µε Απόφαση ∆ηµάρχου και θα ορισθούν τα µέλη καθώς και ο
συντονιστής αυτής. Προκειµένου να προχωρήσουµε στην συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής
Εισηγούµαστε
Τον ορισµό εκπροσώπου του ∆ήµου µας προκειµένου να συµµετάσχει ως µέλος στην
Επιτροπή».
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆. Σ. οµόφωνα αποδέχεται την
πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
Ορίζει ως εκπρόσωπο του ∆ήµου µας, προκειµένου να συµµετάσχει ως µέλος στην
Επιτροπή για τον έλεγχο των προϋποθέσεων και την χορήγηση άµεσης εντολής για την
επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω
εισήγηση, τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Μάρκο Νικητάκη, µε αναπληρωτή του τον δηµοτικό
σύµβουλο κ. Γεώργιο Φίλιππα.
Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί µε Απόφαση ∆ηµάρχου και θα ορισθούν τα µέλη καθώς και ο
συντονιστής αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.256/14.
Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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