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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Υοπήγηζη εθάπαξ ειδικού βοηθήμαηορ επαναζύνδεζηρ παποσών 

ηλεκηπικού πεύμαηορ 

 

 Ο Γήκνο Νέζηνπ ελεκεξώλεη όηη, ε αξκόδηα Δπηηξνπή γηα ηελ επαλαζύλδεζε ηεο 
παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο εππαζώλ θαηαλαισηώλ, ησλ νπνίσλ ε παξνρή ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο έρεη απελεξγνπνηεζεί ιόγσ ιεμηπξόζεζκσλ ρξεώλ ζα εμεηάδεη κεηά θαη ηελ  
ΥΠΔΝ/ΓΗΔ/70697/861/14-07-2020 ΚΥΑ  (ΦΔΚ 3088/η.Β./24-07-2020) δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 
36 ηνπ Ν. 4508/2017 αηηήζεηο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ η παποσή ηλεκηπικήρ 
ενέπγειαρ έσει αποζςνδεθεί λόγυ ληξιππόθεζμυν οθειλών μέσπι και ηιρ 30/04/2020 
και παπαμένοςν απνζπλδεδεκέλνη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Γικαιούσοι 

Γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, νη πξνο εμέηαζε δηθαηνύρνη, ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηα 

εμήο θξηηήξηα: 

Α. Να έρνπλ απνζπλδεζεί από ην δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιόγσ 
ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ, δειαδή κέρξη θαη ηηο  30.04.2020 θαη λα παξακέλνπλ 
απνζπλδεδεκέλνη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Β. Η απνζύλδεζε  λα  έρεη γίλεη ζηελ παξνρή ξεύκαηνο ηεο θύξηαο θαηνηθίαο ηνπ πξνο 
εμέηαζε δηθαηνύρνπ. 

Γ. Να πιεξνύλ νη ίδηνη θαη ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ ηνπο ηα εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά 
θξηηήξηα, όπσο απηά νξίδνληαη από ηε ζρεηηθή ΚΥΑ. 

Τν πνζό ηνπ εηδηθνύ βνεζήκαηνο ζα θαηαβάιιεηαη από ηελ Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. Α.Δ., σο 
δηαρεηξηζηήο ηνπ εηδηθνύ ινγαξηαζκνύ, απεπζείαο ζηον ηελεςηαίο Ππομηθεςηή 
ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ, ζηνλ νπνίν εθθξεκνύλ νη νθεηιέο ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο ελ ιόγσ 
παξνρήο. 

Ύτορ βοηθήμαηορ 

Τν ύςνο  ηνπ εηδηθνύ βνεζήκαηνο ζα αληηζηνηρεί ζε πνζό πνπ ζα θαζνξίδεηαη αλαιόγσο 
ηνπ ύςνπο ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ησλ θαηαλαισηώλ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο θαη πξνο ηνλ Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. Α.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα: 



1. Γηα ζπλνιηθέο νθεηιέο έυρ έξι σιλιάδερ εςπώ (6.000,00 €) ζα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην 
ζύλνιν ηεο νθεηιήο. 

2. Γηα ζπλνιηθέο νθεηιέο άνυ ηυν  έξι σιλιάδυν εςπώ (6.000,00 €) θαη έσο εννέα 
σιλιάδερ εςπώ  (9.000,00 €) ζα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό 
(75%) ηεο νθεηιήο. 

3. Γηα ζπλνιηθέο νθεηιέο άνυ ηυν εννέα σιλιάδυν εςπώ  (9.000,00 €) θαη έυρ δώδεκα 
σιλιάδερ εςπώ (12.000,00 €) ζα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην πενήνηα ηοιρ εκαηό ( 50%) ηεο 
νθεηιήο . 

4. Γηα ζπλνιηθέο νθεηιέο άνυ ηυν δώδεκα σιλιάδυν εςπώ (12.000,00 €) ζα 
θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην ηπιάνηα ηοιρ εκαηό (30%) ηεο νθεηιήο. 

Οη θαηαλαισηέο ζα εληάζζνληαη ζε ππόγπαμμα διακανονιζμού θαη ην ελαπνκείλαλ πνζό 
ζα εμνθιείηαη από ηνπο ίδηνπο ζε άηοκερ μηνιαίερ δόζειρ, θαη’ αληηζηνηρία ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κώδηθα Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο 
Δλέξγεηαο ζε Πειάηεο 
 
Πληποθοπίερ 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
πξνζέξρνληαη ζηελ Κνηλσληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ . 
Τειέθσλα επηθνηλσλίαο  2591350193 & 2591023585 από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη 
ώξεο 8:00 π.κ. έσο 15:00 κ.κ. 
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