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      ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής για την  εξέταση των αιτημάτων για ένταξη ή μη των  

                     πληγέντων οικογενειών  ή μεμονωμένων ατόμων  στο πρόγραμμα οικονομικών  

                     ενισχύσεων της ΚΥΑ 33862/06-05-2019  για  τις  ζημιές που προκλήθηκαν σε  

                     κύριες κατοικίες και οικοσκευές  από τα   ακραία   και έντονα πλημμυρικά 

                    φαινόμενα  της 12
ης

 Ιανουαρίου  2021 σε  οικισμούς του Δήμου Μαρωνείας- 

                    Σαπών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  130 /2021    

 

Ο  Αντιδήμαρχος  Δ.ΟΙ.Π.ΔΗ.Δ 

του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της  

    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A?2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

    της   Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

    περί αρμοδιοτήτων   Αντιδημάρχων. 

     3.Την με  αριθμό  29/07-10-2020 απόφαση  Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου  

        Διοίκησης Οικονομικών, Προγραμματισμού, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής  

        Διακυβέρνησης (Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ)    και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σ αυτόν. 

4.Τον Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του Δήμου   Μαρωνείας-Σαπών  όπως  

    απεικονίζεται     στην τελική  του τροποποίηση  (ΦΕΚ 4347/τ.Β/29-11-2019) 

       5.Τις υπ’ αριθμ. 961/19-12-2019  και 962/27-12-2019 αποφάσεις του  Αντιδημάρχου  

          (Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ)     του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών,  περί κατάταξης και τοποθέτησης   των  

           υπαλλήλων  του Δήμου    Μαρώνειας –Σαπών στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 

       6.Το Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/19.07.1973 τεύχος Α) «περί λήψεως  μέτρων κοινωνικής 

          προστασίας των οικονομικώς  αδυνάτων κλπ»  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει 

       7.Την υπ’ αριθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ  1699/16-05-2019 τεύχος Β) με θέμα 

          «Διαδικασία  χορήγησης  οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές  

          Καταστροφές» 

       8.Το γεγονός  ότι  στο  Δήμο μας  την  12
η
 Ιανουαρίου 2021, σημειώθηκαν   ακραία και  

          έντονα πλημμυρικά  φαινόμενα  τα οποία προκάλεσαν  σοβαρές  ζημιές  σε κατοικίες και 

          οικοσκευές  

9. Την με  αριθμ. Πρωτ.5241/15-07-2019  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

     Προστασίας για την κήρυξη  σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας  

   των Δημοτικών Ενοτήτων  Μαρώνειας και Σαπών του Δήμου μας  η οποία παρατάθηκε  

   έως και την  12-07-2021  με την   υπ’  αριθμ. 200/08-01-2021 Απόφαση παράτασης  

   κήρυξης του Γενικού Γραμματέα  Πολιτικής Προστασίας 

10.Την ανάγκη  καταγραφής , αποτίμησης και υπολογισμού των ζημιών που προσκλήθηκαν σε   

      κύριες οικίες και οικοσκευές  από τα  ακραία  και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα  της  

      12
ης

  Ιανουαρίου 2021 σε οικισμούς  του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 
              

 

ΑΔΑ: ΨΗΑ8ΩΛΧ-3ΒΨ



 

 

                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

  Τη  συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την   εξέταση  των αιτημάτων για την ένταξη ή 

μη των πληγέντων οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα οικονομικών 

ενισχύσεων της ΚΥΑ 33862/06-05-2019   σε  οικισμούς που προσκλήθηκαν σε  οικισμούς 

του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών σε  κύριες κατοικίες και οικοσκευές από τις  ακραίες και 

έντονες   βροχοπτώσεις –πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις 12-01-2021 στους  οικισμούς 

που επλήγησαν του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών      αποτελούμενη από τους: 

 

 1.Τον κο Κοτζαμπάση Δήμο   υπάλληλο  του  Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  

    Περιβάλλοντος     και πολιτικής  προστασίας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών του  κλάδου  

     ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με αναπληρώτρια την κα  Σκοπιανού Δέσποινα  του κλάδου 

    ΤΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών,   υπάλληλο    επίσης     του  εν λόγω  τμήματος 

 2.Την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας  Παιδείας και Πολιτισμού  

    του   Δήμου Μαρώνειας-Σαπών κα  Φακούδη  Αποστολία του κλάδου ΤΕ  Βρεφονηπιοκόμων   

    με  αναπληρώτρια  την  υπάλληλο κα Τσομπανικολίδου Πασχαλίτσα  του κλάδου   ΤΕ 

    Βρεφονηπιοκόμων   η οποία είναι και αναπληρώτρια    προϊσταμένη  του εν λόγω Τμήματος. 

     

 3.Τον  κο  Μωρρέ Ιωάννη  υπάλληλο  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Οικονομικών Υπηρεσιών 

     του    Δήμου  Μαρώνειας-Σαπών κλάδου ΠΕ  Διοικητικού Οικονομικού  με  αναπληρωτή   

    τον   επίσης  υπάλληλο του ιδίου  Τμήματος κο  Φλώρο Βασίλειο του  κλάδου ΠΕ  Οικονομικού- 

     Λογιστικού.  

     Το  έργο  της εν λόγω επιτροπής  αφορά τη διενέργεια  αυτοψιών  στις δηλωμένες  στην  

     αίτηση  δικαιούχων ως πληγείσες κύριες  κατοικίες, προκειμένου: 

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

        του επιδόματος  πρώτων βιοτικών αναγκών. 

      Β)Να  ορίσει το βαθμό ζημίας της κύριας  κατοικίας, στην περίπτωση του επιδόματος απλών 

         Επισκευαστικών εργασιών ή και  οικοσκευής (παρ. 2 άρθρο 4 ΚΥΑ 33862/06-05-2019 

        ΦΕΚ  1699/16-05-2019 τεύχος Β) 

        Η  Επιτροπή προσδιορίζει   επίσης το ύψος του επιδόματος  του άρθρου 2 της ΚΥΑ 

       33862/06-05-2019 (ΦΕΚ 1699/16-05-2019 τεύχος Β), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

        παράρτημα αυτής (παρ. 3 άρθρο 4 ΚΥΑ 33862/06-05-2019   ΦΕΚ  1699/16-05-2019 

        τεύχος Β) 

     Η τελική  αναγνώριση των  δικαιούχων  των επιδομάτων   γίνεται με  απόφαση του 

     Δημάρχου        σύμφωνα με την εισήγηση  της  ανωτέρω επιτροπής (παρ. 4 άρθρο 4  ΚΥΑ  

     33862/06-05-2019         ΦΕΚ  1699/16-05-2019 τεύχος Β) 

 

 Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το ύψος των εφάπαξ   

 χρηματικών βοηθημάτων τα κριτήρια  υπολογισμού της ενίσχυσης και ο τρόπος καταγραφής  

 συνθηκών της ενίσχυσης ορίζονται αναλυτικά  στην ΚΥΑ 33862/06-05-2019    και στο  

 Παράρτημα   αυτής 

Το έργο  της  ανωτέρω Επιτροπής  παύει μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας τελικής 

 αναγνώρισης των δικαιούχων  των επιδομάτων (παρ. 3  άρθρο 2 και παρ. 4 άρθρο 4 ΚΥΑ 

 33862/06-05-2019 , ΦΕΚ 1699/16-05-2019 τεύχος Β). 

             

 

 
                                                                                          Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   Δ.ΟΙ.Π.ΔΗ.Δ 

                                                                                                               ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ –ΣΑΠΩΝ 

                

                                                              

                                                                                                             ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΤΖΑΝΕΡ 

 

ΑΔΑ: ΨΗΑ8ΩΛΧ-3ΒΨ
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