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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 4ης  συνεδρίασης

Της Επιτροπής Εκτίμησης &Υπολογισμού
Οικονομικής Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεομηνίες έτους 2015-2016

Σήμερα  4  Νοεμβρίου  2016  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  09.30  η  Επιτροπή  Εκτίμησης  &
Υπολογισμού  Οικονομικής  Ενίσχυσης  Πληγέντων  από  Θεομηνίες  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  στο
Δημοτικό Κατάστημα της Άνοιξης. Σε οικογένειες των οποίων υπέστη ζημιά η κύρια κατοικία τους
θα γίνει εξέταση μέρους των αιτήσεων των πληγέντων.
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ
   Ράικος Δημήτρης
   Σπυροπούλου Μαρία
   Μπακαφούκα Ανδριανή-Μιράντα
Με βάση την απόφαση  του Δημάρχου Διονύσου παρίστανται όλα τα μέλη άρα υπάρχει απαρτία.
Τα πρακτικά κράτησε η Μπακαφούκα Ανδριανή-Μιράντα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγκαλέσαμε σήμερα την επιτροπή και αφού το αρμόδιο τμήμα συνέλεξε όλα τα
στοιχεία όπως αναγράφει ο νόμος, εξετάζεται η θεομηνία η οποία έπληξε το Δ-Διονύσου στις 07
Ιουνίου 2016.
Αρχίζει  η διερεύνηση των φακέλων οι  οποίοι  συγκεντρώθηκαν και  δημιουργήθηκαν βάσει  των
αιτήσεων που κατατέθηκαν:
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

Εγκρίνει τα παραπάνω ποσά στους δικαιούχους και απορρίπτει την απόδοση χρηματικής ενίσχυσης
σε αυτούς οι οποίοι δεν είχαν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ως ο νόμος ορίζει και η μελέτη των
φακέλων αποδεικνύει.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ
Της επιτροπής Εκτίμησης &Υπολογισμού                1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
    Οικονομικής Ενίσχυσης Πληγέντων                                       
         από Θεομηνίες έτους 2015-2016     

                2. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΙΡΑΝΤΑ

             ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                              


