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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..13/12/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 235/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 5o: «Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Εκτίµησης και Υπολογισµού 
Οικονοµικής Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεοµηνίες για την αποζηµίωση των πληγέντων 
από την βροχόπτωση της 22/10/2015».   
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 24ης/13-12-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..13η ∆εκεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..20:30.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 34440/9-12-2016.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 36.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
8.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
9.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
10.  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
11.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
12.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
13.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
15.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
16.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
17.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
2. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
3. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
4. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
5. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 
 

 
 

 
 

 

ΑΔΑ: 6ΤΑΟΩ93-5ΟΟ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.20 12:21:54
EET
Reason:
Location: Athens



 2/7 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαµπος 
και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη απουσία), Ζώτου Βασιλική 

(Βάνα) (δικαιολογηµένη απουσία) και Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος, προσήλθε προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου 
θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέµατος της 
Η.∆. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Ράικος ∆ηµήτριος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεµάδης 
Στέφανος, Καρασαρλής Αναστάσιος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 17ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, 
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης χαράλαµπος και Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησαν κατά τη 
συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Καγιαλή Ελπίς αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 
5ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, Αυγέρη-
Βουκλαρή Αικατερίνη και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος 
της Η.∆. 

18.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
19.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
20.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
21.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
23.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
24.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
26.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
27.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
28.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
29.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
31. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
32. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
33.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
34.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
35.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
36.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
 

ΑΔΑ: 6ΤΑΟΩ93-5ΟΟ



 3/7 

• Ο ∆.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της Η.∆. 
 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 8ο θέµα αποσύρθηκε από την ηµερήσια διάταξη. 
� Το 9Ο θέµα συζητήθηκε µετά το 4ο, λόγω της ύπαρξης εργαζοµένων. 
� Το 16ο θέµα συζητήθηκε µετά το 5ο. 
� Η Συνεδρίαση διεκόπη, µετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του 16ου θέµατος λόγω 
ωραρίου σε εφαρµογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (Α.∆.Σ.134/27-06-2011) για την Τετάρτη 14/12/2016 στις 15:00 µ.µ. 

 
 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..235/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 5o: «Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Εκτίµησης και Υπολογισµού 

Οικονοµικής Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεοµηνίες για την αποζηµίωση των πληγέντων 
από την βροχόπτωση της 22/10/2015».   

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..5ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο 
Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κοκµοτό Βασίλειο για να προβεί στην εισήγηση του 
θέµατος. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Κοκµοτός Βσιλειος  είπε τα εξής: 
 
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:  
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“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.XXXXXXXXXX: ∆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. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.054,59€. 
3. XXXXXXXXXX: ∆εν υπάρχει καταγραφή ζηµιών από την αρµόδια υπηρεσία οπότε 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
4. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 1.760,82€. 
5. XXXXXXXXXX: Συσχετίστηκαν γιατί πρόκειται για ζευγάρι, έχουν όλα τα νοµιµοποιητικά 
έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί αποζηµίωση ύψους 2.641,23€. 
6. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 3.756,42€. 
7. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.054,89€. 
8. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε αποζηµίωση ύψους 
2.054,29€. 
9. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 3.756,41€. 
10. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
11. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
12. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
13.XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.641,23€. 
14. XXXXXXXXXX: Έχει  όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.054,29€. 
15. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
16. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
17. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
18. XXXXXXXXXX: 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. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
20. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 1.760,82€. 
21. XXXXXXXXXX: ∆εν υπάρχει καταγραφή ζηµιών από την αρµόδια υπηρεσία οπότε 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
22. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.817,31€. 
23. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε αποζηµίωση ύψους 
2.054,29€. 
24. XXXXXXXXXX:  Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.934,70€. 
25. XXXXXXXXXX: Αφορά αυτοκίνητο, να διαβιβαστεί αρµοδίως. 
26. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.054,29€. 
27. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.347,76€. 
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28. XXXXXXXXXX: Υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ο πρώτος δικαιούχος απεβίωσε 
και όλη η διαδικασία γίνεται στο όνοµα της XXXXXXXXXX µε την οποία διέµεναν µαζί. 
Εισηγούµαστε όπως δοθεί αποζηµίωση ύψους 4.225,97€. 
29. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
30. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
31. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 3.286,86€. 
32. XXXXXXXXXX: ∆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.” 
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε για την έγκριση της υπ΄αρίθµ.:3/2016 απόφασή της   
Επιτροπής Εκτίµησης και Υπολογισµού Οικονοµικής Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεοµηνίες 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
� Την 2134/31696/2-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου. 
� Την Π2/οικ.2673 (ΦΕΚ 1185/τΒ/11-9-2001). 
� Την αριθ. 3/2016 απόφαση της Επιτροπής Εκτίµησης και Υπολογισµού Οικονοµικής   

Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεοµηνίες.   
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 
 

                           Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α  
                                       

 
                                         

                             
Εγκρίνει την υπ΄αρίθµ.:3/2016 απόφασή της Επιτροπής Εκτίµησης και Υπολογισµού 
Οικονοµικής Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεοµηνίες ως κατωτέρω: 
 
1.XXXXXXXXXX: ∆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. 
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2. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.054,59€. 
3. XXXXXXXXXX: ∆εν υπάρχει καταγραφή ζηµιών από την αρµόδια υπηρεσία οπότε 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
4. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 1.760,82€. 
5. XXXXXXXXXX: Συσχετίστηκαν γιατί πρόκειται για ζευγάρι, έχουν όλα τα νοµιµοποιητικά 
έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί αποζηµίωση ύψους 2.641,23€. 
6. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 3.756,42€. 
7. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.054,89€. 
8. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε αποζηµίωση ύψους 
2.054,29€. 
9. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 3.756,41€. 
10. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
11. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
12. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
13.XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.641,23€. 
14. XXXXXXXXXX: Έχει  όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.054,29€. 
15. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
16. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
17. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
18. XXXXXXXXXX: 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. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
20. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 1.760,82€. 
21. XXXXXXXXXX: ∆εν υπάρχει καταγραφή ζηµιών από την αρµόδια υπηρεσία οπότε 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
22. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.817,31€. 
23. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε αποζηµίωση ύψους 
2.054,29€. 
24. XXXXXXXXXX:  Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.934,70€. 
25. XXXXXXXXXX: Αφορά αυτοκίνητο, να διαβιβαστεί αρµοδίως. 
26. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.054,29€. 
27. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 2.347,76€. 
28. XXXXXXXXXX: Υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ο πρώτος δικαιούχος απεβίωσε 
και όλη η διαδικασία γίνεται στο όνοµα της XXXXXXXXXX µε την οποία διέµεναν µαζί. 
Εισηγούµαστε όπως δοθεί αποζηµίωση ύψους 4.225,97€. 
29. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
30. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
31. XXXXXXXXXX: Έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και εισηγούµαστε όπως δοθεί 
αποζηµίωση ύψους 3.286,86€. 
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32. XXXXXXXXXX: ∆εν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
        ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
        ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
       ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Αυτοτελές Τµήµα Κοιν. Προστασίας Παιδείας Πολιτισµού & Αθλητισµού.. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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