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ΓΙΑ ΤΟN ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

     ΘΕΜΑ : Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Εκτίµησης και Υπολογισµού Οικονοµικής   
              Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεοµηνίες για την αποζηµίωση των πληγέντων από την  
              βροχόπτωση της 22/10/2015   
 
 

 Σύµφωνα µε τον Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010) περί “Νέας  Αρχιτεκτονικής 

της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης” και την 

Π2/οικ.2673 (ΦΕΚ 1185/τΒ/11-9-2001) περί “Τροποποιήσεως και συµπλήρωσης 

Προγραµµατικών αποφάσεων περί Παροχής Κοινωνικής Προστασίας” συγκροτήθηκε η  

Επιτροπή Εκτίµησης και Υπολογισµού Οικονοµικής   Ενίσχυσης Πληγέντων από 

Θεοµηνίες µε την 2134/31696/2-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου. 

         Η Επιτροπή Εκτίµησης και Υπολογισµού Οικονοµικής   Ενίσχυσης Πληγέντων από 

Θεοµηνίες  αποτελούµενη από τους: 

1. Ράϊκο ∆ηµήτριο, Πρόεδρο 

2. Σπυροπούλου Μαρία, µέλος 

3.Μπακαφούκα Ανδριανή Μιράντα, µέλος 

συνεδρίασε για 3η φορά την 30η Σεπτεµβρίου 2016 και σύµφωνα µε την νοµοθεσία βάση 

της  Π2/οικ.2673 (ΦΕΚ 1185/τΒ/11-9-2001) παρ.2,  περί “Τροποποιήσεως και 

συµπλήρωσης Προγραµµατικών αποφάσεων περί Παροχής Κοινωνικής Προστασίας”µε την 

υπ΄αρίθµ.:3/2016 απόφασή της ενέκρινε την καταβολή  ποσού   αποζηµίωσης συνολικού 

ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτών 

(44.256,17) στους πληγέντες κατοίκους του ∆ήµου ∆ιονύσου  µετά την βροχόπτωση-  



πληµµύρα  της 22ας Οκτωβρίου 2015. 

Η καθυστέρηση της έκδοσης απόφασης έγινε διότι θεωρήθηκε απαραίτητη η αλληλογραφία   
και µε το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την ορθότερη 
κατανοµή των ποσών. 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής κος Ραίκος εισηγήθηκε τα παρακάτω: 
“ Με βάση τα πλήρη δικαιολογητικά, όπως κατατέθηκαν και συλλέχθηκαν από το αρµόδιο 
Τµήµα του ∆ήµου ∆ιονύσου, και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή  και λαµβάνοντας υπ΄όψιν 
το υπ΄αριθµόν ΦΕΚ 1185/τΒ/11-09-2001/Π2 οικ.2673 παρ.2 προτείνεται:  

 
“ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγκαλέσαµε σήµερα την επιτροπή ώστε να εξετάσουµε ποιοι δικαιούνται και το 

ύψος της αποζηµίωσης που δικαιούνται οι πληγέντες από τις τελευταίες θεοµηνίες. 

1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : ∆εν υπάρχει καταγραφή  ζηµιών από την αρµόδια υπηρεσία οπότε 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

Υπάρχει όµως κατεστραµµένο αυτοκίνητο µάρκας FORD MAVERIK µε αρ. Πινακίδας ΖΚΗ 3968 

το οποίο πρέπει να διαβιβαστεί αρµοδίως. 

2. ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ : Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.054,59€. 

3. ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ : ∆εν υπάρχει καταγραφή ζηµιών από την αρµόδια υπηρεσία 

οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

4. ΠΑΝ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ : Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 1.760,82€. 

5. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ : Συσχετίστηκαν γιατί πρόκειται για 

ζευγάρι, έχουν όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί αποζηµίωση ύψους 
2.641,23€. 

6. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 3.756,42€. 

7. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ : Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.054,89€. 

8. ∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ : Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε 
αποζηµίωση ύψους 2.054,29€. 

9. ΑΠΑΤΖΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ : Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 3.756,41€. 

10. ΚΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

11. ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

12. ΑΙΜΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ : ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

13. KOYKOYΛΟΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και 
εισηγούµαστε όπως δοθεί αποζηµίωση ύψους 2.641,23€. 

14. ΦΙΣΣΕ ΜΑΡΙΑ : Έχει  όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.054,29€. 

15. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ : ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

16. ΚΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ : ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

17. ΧΑΒΕΛΕ ΜΑΡΙΑ : ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

18. ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : Από το εκκαθαριστικό της Εφορίας φαίνεται ότι διαµένει στον 

Πειραιά, όπως επίσης και από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης φαίνεται ότι είναι 

δηµότης Πειραιά, οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

19. ΛΕΜΚΕ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ : ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

20. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ : Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως 
δοθεί αποζηµίωση ύψους 1.760,82€. 

21. ΙΕΣΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ : ∆εν υπάρχει καταγραφή ζηµιών από την αρµόδια υπηρεσία οπότε 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

22. ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ∆ΑΝΑΗ : Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 



αποζηµίωση ύψους 2.817,31€. 

23. ΧΡΥΣΟΜΑΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ : Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε 
αποζηµίωση ύψους 2.054,29€. 

24. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως 
δοθεί αποζηµίωση ύψους 2.934,70€. 

25. ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : Αφορά αυτοκίνητο, να διαβιβαστεί αρµοδίως. 

26. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  : Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε 
όπως δοθεί αποζηµίωση ύψους 2.054,29€. 

27. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ : Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως 
δοθεί αποζηµίωση ύψους 2.347,76€. 

28. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ : Υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ο 

πρώτος δικαιούχος απεβίωσε και όλη η διαδικασία γίνεται στο όνοµα της ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ µε 
την οποία διέµεναν µαζί. Εισηγούµαστε όπως δοθεί αποζηµίωση ύψους 4.225,97€. 
29. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ : ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
30. ΦΙΟΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ : ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

31. ΣΙ∆ΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 3.286,86€. 

32. ΜΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ : ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

 

 

 
Η Επιτροπή Εκτίµησης &Υπολογισµού 

Οικονοµικής Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεοµηνίες έτους 2015-2016 
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να παραχωρηθούν τα παραπάνω ποσά στους δικαιούχους οι οποίοι έχουν όλα τα νοµιµοποιητικά 

έγγραφα και να απορριφθούν οι µη έχοντες όλα τα στοιχεία. Την παραπάνω απόφαση την πήραν 

χωρίς να µπουν οικονοµικά κριτήρια για τους ενδιαφερόµενους.” 
 
       Έ̈χοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε για την έγκριση της υπ΄αρίθµ.:3/2016 

απόφασή της   Επιτροπής Εκτίµησης και Υπολογισµού Οικονοµικής Ενίσχυσης Πληγέντων 

από Θεοµηνίες 

  

 

 

 

 

  0 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ 

 

   

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΟΚΜΟΤΟΣ 

   

 


