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ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπ’όψη τις διατάξεις :

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α’/87/07.06.2010),  «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.Δ.  57/1973  (ΦΕΚ  149/1973  Τ.Α’)  «Περί  λήψεως  μέτρων

κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων κλπ.».

4. Το Ν.3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης»,  άρθρο 94 παρ. 3β αριθμ. 17 περί 

μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων στους Δήμους.

5. Την  με  αριθμό  33862/2019  ΚΥΑ  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Οικονομικών

«Διαδικασία  χορήγησης  οικονομικής  ενίσχυσης  πολιτών  που  πλήττονται  από

φυσικές καταστροφές», (ΦΕΚ 1699/2019 Τ.Β’).

6. Τις ανάγκες διενέργειας αυτοψιών από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Δήμου για

την  εξέταση  των  αιτημάτων  και  την  καταγραφή  των  κριτηρίων  οικονομικής

ενίσχυσης  των  νοικοκυριών  που  επλήγησαν  από   τη  σεισμική  δόνηση  τις

21.03.2020 στον Δήμο Πρέβεζας.

mailto:adamou@1485.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 9ΕΠΖΩΞΧ-ΛΕΞ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε  τριμελής  επιτροπή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  με  αριθμό

33862/2019  ΚΥΑ  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Οικονομικών  «Διαδικασία

χορήγησης  οικονομικής  ενίσχυσης  των  πολιτών  που  πλήττονται  από  φυσικές

καταστροφές»,  ως ακολούθως :

1. Παπαδόπουλο  Δημήτριο  του  Χαρίλαου  κατηγορίας/κλάδου  ΤΕ  Διοικητικού-

Λογιστικού  με  αναπληρώτρια  την  Πολίτη  Μαριάννα  του  Σπυρογιάννη

κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού.

2. Ζουρουφίδου Μαρία του Αλεξάνδρου κατηγορία/κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας,

Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής με αναπληρώτρια την Κατσανάκη

Ελένη του Ελευθερίου κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλο του

Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

3. Τάγκα Γεώργιο του Παύλου κατηγορία/κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών υπάλληλο

του  Τμήματος  Συγκοινωνιακών  και  Κτιριακών  Έργων  της  Δ/νσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών με αναπληρωτή τον Γκλιάτη Δημήτριο του Περικλή κατηγορίας/κλάδου

ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής  υπάλληλο  του  Τμήματος  Συγκοινωνιακών  και

Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.   

Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη

των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον

αφορά  στη  χορήγηση  του  επιδόματος  πρώτων  βιοτικών  αναγκών,  όσο  και  στη

χορήγηση  του  επιδόματος  για  την  αντιμετώπιση  απλών  επισκευαστικών  εργασιών

ή/και  την  αντικατάσταση οικοσκευής  τους,   από ζημίες  που προκλήθηκαν  από την

εκδήλωση της σεισμικής δόνησης της 21.03.2020

Η εν λόγω επιτροπή διενεργεί αυτοψία στις δηλωμένες στην αίτηση των δικαιούχων

ως πληγείσες κατοικίες, προκειμένου :

α) Να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση

του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών.

β)  Να ορίσει  τον βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας,  στην περίπτωσης επιδόματος

απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και της οικοσκευής.

Η  Επιτροπή  μετά  την  αυτοψία  και  εφόσον  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  που

ορίζονται  στην  με  αριθμό  33862/2019  ΚΥΑ  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και

Οικονομικών, προβαίνει σε προσδιορισμό του ύψους του επιδόματος σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα αυτής. 
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Μετά  την  ολοκλήρωση  της  εξέτασης  των  αιτημάτων  που  θα  υποβληθούν

εμπρόθεσμα ήτοι εντός μηνός από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής (έως 22

Απριλίου  2020),  η  Επιτροπή  συντάσσει  σχετική  εισήγηση  με  τους  δικαιούχους

επιδομάτων, την οποία διαβιβάζει στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής μαζί με όλους τους

φακέλους και  τα δικαιολογητικά προκειμένου να καταρτιστεί  ο συνολικός κατάλογος

δικαιούχων.

Η  τελική  αναγνώριση  των  δικαιούχων  των  επιδομάτων  γίνεται  με  απόφαση

Δημάρχου  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της  ως  άνω  επιτροπής  και  διαβιβάζεται  με

ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην

παρ. 1 Α του άρθρου 2 της με αριθμό 5808/02.03.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 772/2018) στο

Υπουργείο  Εσωτερικών,  Διεύθυνση  Οικονομικής  και  Αναπτυξιακής  Πολιτικής/Τμήμα

Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την έγκριση της επιχορήγησης.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος 
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