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 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 
ΓΙΑ ΤΟN ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     ΘΕΜΑ : Έγκριση αποφάσεων των 4ης, 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Συνεδριάσεων της Επιτροπής
     Εκτίμησης και Υπολογισμού Οικονομικής   Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεομηνίες

                για την αποζημίωση των πληγέντων από την  βροχόπτωση της 07/06/2016
               

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

της  Αυτοδιοίκησης  & Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  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 Δημάρχου.

         Η Επιτροπή Εκτίμησης και Υπολογισμού Οικονομικής   Ενίσχυσης Πληγέντων από

Θεομηνίες  αποτελούμενη από τους:

1. Ράϊκο Δημήτριο, Πρόεδρο

2. Σπυροπούλου Μαρία, μέλος

3.Μπακαφούκα Ανδριανή Μιράντα, μέλος

συνεδρίασε για 4η φορά την 4η Νοεμβρίου 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
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υπ΄αριθμ.:4/2016 απόφασή της ενέκρινε  την καταβολή  ποσού   αποζημίωσης συνολικού

ύψους έντεκα χιλιάδων εκατόν  πενήντα  ένα ευρώ και  εξήντα  δύο λεπτών (11.151,62€)

στους πληγέντες κατοίκους του Δήμου Διονύσου  μετά την βροχόπτωση -  πλημμύρα  της

7ης Ιουνίου 2016.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κος Ράϊκος εισηγήθηκε τα παρακάτω:
“ Με βάση τα πλήρη δικαιολογητικά, όπως κατατέθηκαν και συλλέχθηκαν από το αρμόδιο
Τμήμα του Δήμου Διονύσου, και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή  και λαμβάνοντας υπ΄όψιν
το υπ΄αριθμόν ΦΕΚ 1185/τΒ/11-09-2001/Π2 οικ.2673 παρ.2 προτείνεται: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγκαλέσαμε σήμερα την επιτροπή ώστε να εξετάσουμε ποιοι δικαιούνται και το
ύψος της αποζημίωσης που δικαιούνται από τις τελευταίες θεομηνίες.

1. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω μη ύπαρξης καταγραφής ζημιών από την
αρμόδια επιτροπή.
2. ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 586,94€, διότι έχει πληγεί ο
καυστήρας στον υπόγειο χώρο. Να διαβιβαστεί και το αυτοκίνητο.
4. ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ η ζημιά αφορά περίφραξη και όχι κύρια κατοικία.
5.  ΜΠΑΦΟΥΝΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το  ποσό  των  586,94€,  διότι  έχει  πληγεί  ο
λέβητας που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο.
6.  ΡΑΦΑΛΙΑ ΑΝΝΑ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το  ποσό  των  586,94€,  διότι  έχει  πληγεί  ο  λέβητας  που
βρίσκεται στον υπόγειο χώρο.
7.  ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το  ποσό  των  2.817,31€.  Πρόκειται  για  ισόγεια
κατοικία με ρωγμές εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων όπως φαίνεται και από την καταγραφή της
αρμόδιας επιτροπής των μηχανικών.
8. ΣΙΔΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
9.  ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ  ΔΑΝΑΗ  :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το  ποσό  των  2.817,31€.  Έχει  πληγεί  ισόγειος  και
κατ΄επέκταση και ο υπόγειος χώρος.
10.  ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ  ΕΙΡΗΝΗ  :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ   λόγω  υποσκαφής  μαντρότοιχου  και
γκαραζόπορτας στα όρια με το ρέμα.
11.ΤΟΥΡΛΗ ΜΕΡΟΠΗ :  ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ του αιτήματος  στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.
Πρόκειται για πρόβλημα στα όρια με το δρόμο.
12.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 3.756,18€,  έχει  πληγεί  ισόγειος
χώρος. 

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  τα
νομιμοποιητικά έγγραφα και να απορριφθούν οι μη έχοντες όλα τα στοιχεία. Η παραπάνω απόφαση
πάρθηκε χωρίς να μπουν οικονομικά κριτήρια για τους ενδιαφερόμενους.

          



    Η Επιτροπή Εκτίμησης και Υπολογισμού Οικονομικής   Ενίσχυσης Πληγέντων από

Θεομηνίες  αποτελούμενη από τους:

1. Ράϊκο Δημήτριο, Πρόεδρο

2. Σπυροπούλου Μαρία, μέλος

3.Μπακαφούκα Ανδριανή Μιράντα, μέλος

συνεδρίασε για 5η φορά την 11η Νοεμβρίου 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΄αριθμ.:5/2016 απόφασή της ενέκρινε  την καταβολή  ποσού   αποζημίωσης συνολικού

ύψους σαράντα χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (40.146,53€)

στους πληγέντες κατοίκους του Δήμου Διονύσου  μετά την βροχόπτωση -  πλημμύρα  της

7ης Ιουνίου 2016.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κος Ράϊκος εισηγήθηκε τα παρακάτω:
“ Με βάση τα πλήρη δικαιολογητικά, όπως κατατέθηκαν και συλλέχθηκαν από το αρμόδιο
Τμήμα του Δήμου Διονύσου, και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή  και λαμβάνοντας υπ΄όψιν
το υπ΄αριθμόν ΦΕΚ 1185/τΒ/11-09-2001/Π2 οικ.2673 παρ.2 προτείνεται: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγκαλέσαμε σήμερα την επιτροπή ώστε να εξετάσουμε ποιοι δικαιούνται και το
ύψος της αποζημίωσης που δικαιούνται από τις τελευταίες θεομηνίες.

1. ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 3.756,42€.
2. ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 3.756,42€.
3. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 4.225,97€.  Επίσης να διαβιβαστεί
αρμοδίως  και το αυτοκίνητο.
4. ΠΑΝΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  το ποσό των 2.817,31€. Επίσης να διαβιβαστεί αρμοδίως
το αυτοκίνητο.
5. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 3.005,14€. 
6. ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ :ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.  
7.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το  ποσό  των  3.380,78€  και  επίσης
παραπέμπεται το αυτοκίνητο αρμοδίως. 
8. ΣΥΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 2.347,76€ .
9.  ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ δεν  αποδεικνύεται  η  κύρια  κατοικία,  επίσης
λείπουν και δικαιολογητικά.
10. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 2.054,29€.
11. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 2.535,38€ .
12. ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 3.756,42€.
13. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ δεν είναι κύρια κατοικία.
14.  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το  ποσό  των  3.756,42€  και  να
διαβιβαστεί αρμοδίως το αυτοκίνητο.
15. ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ είναι περίφραξη.
16. ΜΑΓΚΑΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ είναι περίφραξη, να διαβιβαστεί αρμοδίως
το αυτοκίνητο.
17. ΖΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ είναι περίφραξη.



18. ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
19. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  έχει πλημμυρίσει το υπόγειο.
20. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ πλημμυρισμένος αύλειος χώρος.
21. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 3.286,87€ .
22. ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ είναι καταστροφή μάντρας.
23. ΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω ελλειπών δικαιολογητικών.
24. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω ελλειπών δικαιολογητικών.
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ πλημμύρισε ο εξωτερικός χώρος.
26. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
27. ΠΑΤΗΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΦΑΚΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ έπεσε η μάντρα.
28. ΚΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ είναι καταστροφή μάντρας.
29. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ είναι καταστροφή μάντρας.
30. ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ πλημμύρισε το κτήμα.
31. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ :  ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ  να διαβιβαστεί αρμοδίως στην
Τεχνική Υπηρεσία για τα περαιτέρω.
32. ΙΕΣΣΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το 25% των 1.467,35€ ως ιδιοκτήτη.
33. BISHANI ERSID :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το 75% των 1.467,35€ ως ενοικιαστή.

   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  τα
νομιμοποιητικά έγγραφα και να απορριφθούν οι μη έχοντες όλα τα στοιχεία. Η παραπάνω απόφαση
πάρθηκε χωρίς να μπουν οικονομικά κριτήρια για τους ενδιαφερόμενους.

  Η  Επιτροπή  Εκτίμησης  και  Υπολογισμού  Οικονομικής    Ενίσχυσης  Πληγέντων  από

Θεομηνίες  αποτελούμενη από τους:

1. Ράϊκο Δημήτριο, Πρόεδρο

2. Σπυροπούλου Μαρία, μέλος

3.Μπακαφούκα Ανδριανή Μιράντα, μέλος

συνεδρίασε για  6η φορά την  18η Νοεμβρίου 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΄αριθμ.:6/2016 απόφασή της ενέκρινε  την καταβολή  ποσού   αποζημίωσης συνολικού

ύψους  δέκα  τριών  χιλιάδων  τριακοσίων  είκοσι  τριών  ευρώ  και  πενήντα  οχτώ  λεπτών

(13.323,58€)  στους  πληγέντες  κατοίκους  του  Δήμου  Διονύσου   μετά  την  βροχόπτωση-

πλημμύρα  της 7ης Ιουνίου 2016.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κος Ράϊκος εισηγήθηκε τα παρακάτω:
“ Με βάση τα πλήρη δικαιολογητικά, όπως κατατέθηκαν και συλλέχθηκαν από το αρμόδιο
Τμήμα του Δήμου Διονύσου, και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή  και λαμβάνοντας υπ΄όψιν



το υπ΄αριθμόν ΦΕΚ 1185/τΒ/11-09-2001/Π2 οικ.2673 παρ.2 προτείνεται: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγκαλέσαμε σήμερα την επιτροπή ώστε να εξετάσουμε ποιοι δικαιούνται και το
ύψος της αποζημίωσης που δικαιούνται από τις τελευταίες θεομηνίες.

1. ΠΑΟΥΡΗ ΖΩΗ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 586,94€, λόγω καταστροφής λέβητα.
2. ΕΛΜΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ δεν είναι χώρος κύριας διαβίωσης .
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 2.465,15€ το οποίο είναι το  75% του
ποσού των 3.286,87€ που δικαιούται ως ενοικιάστρια.
4. ΣΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  το ποσό των 821,75€ που αντιστοιχεί στο  25% του
ποσού των 3.286,87€ που δικαιούται ως ιδιοκτήτρια της κατοικίας.
5. ΠΕΤΡΙΤΗ ΒΕΛΙΩΤΑ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 3.286,87€. 
6. ΚΟΥΖΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 586,94€, ως αποζημίωση για τον καυστήρα.
7. ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Είναι αυτοκίνητο παραπέμπεται αρμοδίως. 
8. ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ : Είναι αυτοκίνητο παραπέμπεται αρμοδίως.
9. ΓΚΕΛΗ ΟΞΑΝΑ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λείπουν δικαιολογητικά.
10. ELEZI SPIRO :  Είναι αυτοκίνητο παραπέμπεται αρμοδίως.
11. ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
12. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 586,94€ λόγω καταστροφής καυστήρα.
13.  ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το  ποσό  των  586,94€  λόγω  καταστροφής
καυστήρα.
14. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
15. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 2.054,29€.
16. ΠΡΙΦΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 586,94€ λόγω καταστροφής καυστήρα.
17. ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :   ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 586,94€ λόγω καταστροφής καυστήρα.
18. ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
19. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 586,94€ λόγω καταστροφής καυστήρα.
20. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
21. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 586,94€ λόγω καταστροφής καυστήρα. 
22. ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.

      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  τα
νομιμοποιητικά έγγραφα και να απορριφθούν οι μη έχοντες όλα τα στοιχεία. Η παραπάνω απόφαση
πάρθηκε χωρίς να μπουν οικονομικά κριτήρια για τους ενδιαφερόμενους.

   Η Επιτροπή Εκτίμησης και  Υπολογισμού Οικονομικής    Ενίσχυσης Πληγέντων από

Θεομηνίες  αποτελούμενη από τους:

1. Ράϊκο Δημήτριο, Πρόεδρο

2. Σπυροπούλου Μαρία, μέλος

3.Μπακαφούκα Ανδριανή Μιράντα, μέλος

συνεδρίασε για 7η  φορά την  25η Νοεμβρίου 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΄αριθμ.:7/2016 απόφασή της ενέκρινε  την καταβολή  ποσού   αποζημίωσης συνολικού

ύψους εφτά χιλιάδων εφτακοσίων σαράντα εφτά ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (7.747,61€)

στους πληγέντες κατοίκους του Δήμου Διονύσου  μετά την βροχόπτωση -  πλημμύρα  της

7ης Ιουνίου 2016.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κος Ράϊκος εισηγήθηκε τα παρακάτω:
“ Με βάση τα πλήρη δικαιολογητικά, όπως κατατέθηκαν και συλλέχθηκαν από το αρμόδιο
Τμήμα του Δήμου Διονύσου, και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή  και λαμβάνοντας υπ΄όψιν
το υπ΄αριθμόν ΦΕΚ 1185/τΒ/11-09-2001/Π2 οικ.2673 παρ.2 προτείνεται: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγκαλέσαμε σήμερα την επιτροπή ώστε να εξετάσουμε ποιοι δικαιούνται και το
ύψος της αποζημίωσης που δικαιούνται από τις τελευταίες θεομηνίες.
1. ΓΚΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών. 
2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 586,94€ λόγω καταστροφής καυστήρα.
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 586,94€ λόγω καταστροφής καυστήρα.
4.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  :   ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το  ποσό  των  586,94€  λόγω  καταστροφής
καυστήρα.
5. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ πρόκειται για εξωτερικό χώρο και όχι για κύρια
κατοικία.
6. ΖΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 586,94€, λόγω καταστροφής  καυστήρα.  
7. ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  πρόκειται για εξωτερικό χώρο.
8. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 4.225,97€.
9. ΠΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
10. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ παραιτήθηκε της διαδικασίας .
11. ΧΑΛΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
12.  ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ  :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το  ποσό  των  586,94€  λόγω  καταστροφής
καυστήρα.
13. ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
14. ΦΙΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ -ΚΑΖΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ : Συσχετίστηκαν οι φάκελοι πρόκειται για το
ίδιο κτίριο  ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ   λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
15. ΦΙΟΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ παραιτήθηκε της διαδικασίας .
16. ΜΩΫΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 586,94€ λόγω καταστροφής καυστήρα.
17. ΧΑΛΚΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
18. ΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ είναι εξωτερικός χώρος και όχι  κύρια κατοικία.
19.  ΧΡΟΥΣΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ πρόκειται  για εξωτερικό χώρο και όχι για
κύρια κατοικία.
20. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
21. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ είναι υπόγειος χώρος.

    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  τα
νομιμοποιητικά έγγραφα και να απορριφθούν οι μη έχοντες όλα τα στοιχεία. Η παραπάνω απόφαση
πάρθηκε χωρίς να μπουν οικονομικά κριτήρια για τους ενδιαφερόμενους.



  Η  Επιτροπή  Εκτίμησης  και  Υπολογισμού  Οικονομικής    Ενίσχυσης  Πληγέντων  από

Θεομηνίες  αποτελούμενη από τους:

1. Ράϊκο Δημήτριο, Πρόεδρο

2. Σπυροπούλου Μαρία, μέλος

3.Μπακαφούκα Ανδριανή Μιράντα, μέλος

συνεδρίασε για 8η φορά την 9η Δεκεμβρίου 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΄αριθμ.:8/2016 απόφασή της ενέκρινε  την καταβολή  ποσού   αποζημίωσης συνολικού

ύψους έντεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ και δέκα εφτά λεπτών (11.363,17€)

στους πληγέντες κατοίκους του Δήμου Διονύσου  μετά την βροχόπτωση -  πλημμύρα  της

7ης Ιουνίου 2016.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κος Ράϊκος εισηγήθηκε τα παρακάτω:
“ Με βάση τα πλήρη δικαιολογητικά, όπως κατατέθηκαν και συλλέχθηκαν από το αρμόδιο
Τμήμα του Δήμου Διονύσου, και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή  και λαμβάνοντας υπ΄όψιν
το υπ΄αριθμόν ΦΕΚ 1185/τΒ/11-09-2001/Π2 οικ.2673 παρ.2 προτείνεται: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγκαλέσαμε σήμερα την επιτροπή ώστε να εξετάσουμε ποιοι δικαιούνται και το
ύψος της αποζημίωσης που δικαιούνται από τις τελευταίες θεομηνίες.
1.  ΚΟΝΣΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ κατατέθηκε εκπρόθεσμα και  δεν έχει όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. 
2. ΣΟΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :  Είναι αυτοκίνητο παραπέμπεται αρμοδίως.
3. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 586,94€ λόγω καταστροφής καυστήρα
και το  αυτοκίνητο παραπέμπεται αρμοδίως.
4. ΖΕΤΕΜΠΙΡ ΝΑΝΤΙΑ - ΜΑΡΙ : Είναι αυτοκίνητο παραπέμπεται αρμοδίως.
5.  ΜΕΡΛΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το  ποσό  των  3.286,87€   και  το   αυτοκίνητο
παραπέμπεται αρμοδίως. 
6.  ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  :   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ έχουν  καταστραφεί  μερικώς  τα
παντζούρια που δεν αποτελούν στοιχείο διαβίωσης.
7. ΑΠΑΤΖΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ :   ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 3.005,14€.
8. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 2.253,85€.
9. ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
10. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το ποσό των 1.643,43€.
11. ΣΕΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
12. ΣΑΜΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ :  Είναι αυτοκίνητο παραπέμπεται αρμοδίως.
13. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ είναι εξωτερικός χώρος και όχι χώρος κύριας
διαβίωσης.
14.  ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΛ  ΤΟΥ  ΗΛΙΑ :  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ το  ποσό  των  586,94€  λόγω
καταστροφής καυστήρα.



       ¨Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση των υπ΄αριθμ.:4/2016,

5/2016,  6/2016,  7/2016  και  8/2016  αποφάσεων  της    Επιτροπής  Εκτίμησης  και

Υπολογισμού Οικονομικής Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεομηνίες

0 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΟΚΜΟΤΟΣ


