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Ο Δήμος Πρέβεζας ενημερώνει για τη διαδικασία καταγραφής των αιτήσεων νοικοκυριών

που επλήγησαν από το σεισμό της 21ης Μαρτίου.

Ο  Δήμος  Πρέβεζας  ενημερώνει  τους  πολίτες  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  (Δ.Ε.)  Λούρου  και

Ζαλόγγου  που έχουν  κηρυχθεί  σε  κατάσταση έκτατης  ανάγκης  από τον  ισχυρό σεισμό της  21

Μαρτίου  2020,  ότι  έχει  ξεκινήσει  η  διαδικασία  για  την  ένταξη  των  οικογενειών  ή  των

μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης μέσω της χορήγησης του επιδόματος

πρώτων βιοτικών  αναγκών (600 ευρώ και  επιπλέον  600 ευρώ για  πολύτεκνους  και  Άτομα  με

Αναπηρία)  και  του  επιδόματος  για  την  αντιμετώπιση  απλών  επισκευαστικών  εργασιών  και/ή

αντικατάστασης  της  οικοσκευής  τους  (μέχρι  6.000 ευρώ),  που  οι  κύριες  κατοικίες  τους  έχουν

πληγεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα τηλέφωνα και να υποβάλλουν το

αίτημά τους παραθέτοντας τηλεφωνικά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν:

Για τη Δ.Ε. Λούρου: 26823-60257 (κα Μαρία Λελοβίτη)

Για τη Δ.Ε. Ζαλόγγου: 26823-60449 (κα Γιώτα Γιαννακάκη)

Μετά  την  υποβολή  των  αιτημάτων,  η  σχετική  Επιτροπή  που  έχει  οριστεί  με  απόφαση  του

Δημάρχου  κ.  Νίκου  Γεωργάκου  θα  διενεργήσει  αυτοψίες  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.

Σελ. 1 / 2



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

επισκευαστικών εργασιών ή/και της οικοσκευής.

Υπογραμμίζεται  ότι  δεν  χρειάζεται  η  φυσική  παρουσία  των  πολιτών,  αφού  λόγω των  ειδικών

συνθηκών  θα  ενημερωθούν,  επίσης,  κατά  περίπτωση  τηλεφωνικά  και  για  τα  υπόλοιπα

δικαιολογητικά που θα πρέπει να προμηθευτούν (έντυπο Ε1 για επιβεβαίωση κύριας κατοικίας,

πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  για  πολύτεκνους,  έγκριση  χορήγησης  επιδόματος

αναπηρίας για ΑΜΕΑ κλπ) και τα οποία θα προσκομίσουν στην Επιτροπή που θα διενεργήσει την

αυτοψία.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει ένα μήνα μετά το σεισμό δηλαδή  στις 22

Απριλίου 2020.

Σελ. 2 / 2


	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
	Γραφείο Τύπου
	Β. Μπάλκου 1 – 48100 – Πρέβεζα
	Τηλ.: 26820-26013
	Fax: 26820-26631

