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ΤΠΗΡΕΘΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΘΝΟΤ ΔΤΝΑΜΘΚΟΤ 

ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΜΕΡΘΜΝΑ 

ΓΡΑΦΕΘΟ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ 

ΘΕΜΑ:  πγθξόηεζε ηξηκεινύο Επηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε ηωλ αηηεκάηωλ  γηα 

ηελ έληαμε ή κε ηωλ νηθνγελεηώλ ή ηωλ κεκνλωκέλωλ αηόκωλ ζην 

πξόγξακκα ελίζρπζεο ηόζν όζνλ αθνξά ζηελ ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο 

πξώηωλ βηνηηθώλ αλαγθώλ, όζν θαη ζηελ ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε απιώλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ή θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε νηθνζθεπήο ιόγω  ηζρπξώλ βξνρνπηώζεωλ ζηηο 14 & 15 

Οθηωβξίνπ 2021. 

ΑΠ Ο Φ Α  Η ΑΡΘΘΜ:  1135 /2021 

Ο Δήκαξρνο Πελεηνύ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 θαη άξζξνπ 94 παξ. 3Β ηνπ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87 

Α) « Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

2. Τν αξ 1699/16-5-2019 ΦΔΚ όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, κε ζέκα 

«Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνιηηώλ πνπ πιήηηνληαη από 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο» 

3. Τελ αξ. 984/2021 (ΑΓΑ: 6ΟΕΦΩΞΑ-5ΔΓ) Απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί νξηζκνύ 

Αληηδεκάξρσλ Γ. Πελεηνύ. 

4. Τελ αλάγθε θαηαγξαθήο θαη απνηίκεζεο δεκηώλ ζε νηθνζθεπέο ιόγσ  

ηζρπξώλ βξνρνπηώζεσλ ζηηο 14 & 15 Οθησβξίνπ 2021. 

 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

A. Σπγθξνηνύκε ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζα έρεη σο αξκνδηόηεηα ηελ εμέηαζε 

ησλ αηηεκάησλ  γηα ηελ έληαμε ή κε ησλ νηθνγελεηώλ ή ησλ κεκνλσκέλσλ αηόκσλ 

ζην πξόγξακκα ελίζρπζεο ηόζν όζνλ αθνξά ζηελ ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο πξώησλ 

βηνηηθώλ αλαγθώλ, όζν θαη ζηελ ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ΑΔΑ: ΩΑΤΞΩΞΑ-Χ5Φ



απιώλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ή θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ιόγσ ησλ ηζρπξώλ 

βξνρνπηώζεσλ ζηηο 14 & 15 Οθησβξίνπ 2021, απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Ισάλλε Θσκόπνπιν ΠΔ - ΤΔ Τνπνγξάθνο  – Υπάιιειν ηεο Γηεύζπλζεο 

Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ 

Φαηδόπνπιν Φώηην – ΠΔ Μεραλνιόγν – Μεραληθό – Υπάιιειν ηεο Γηεύζπλζεο 

Τερληθώλ Υπεξεζηώλ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο σο ζηειέρε  από ηελ Τερληθή 

ππεξεζία  

2. Λνύε Αξγπξόπνπιν αλαπιεξσηή πξντζηάκελν ηκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ – ΓΔ Γηνηθεηηθώλ  κε αλαπιεξσηή ηεο 

Πεηξνπνύινπ Μαξία – ΠΔ Γηνηθεηηθνύ (Οηθνλνκηθνύ) – Πξντζηακέλε ηεο 

Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ σο ζηειέρε από ηελ Τκήκα 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

3. Νηθόιαν Γεκόπνπιν ΓΔ Γηνηθεηηθνύ κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Αξηζηείδε 

Γηαλλαθόπνπιν ΠΔ Οηθνλνκηθνύ Λνγηζηηθνύ σο ζηειέρε από ηελ Οηθνλνκηθή 

Υπεξεζία 

 

B. Σσγκροηούμε ομάδα εργαζίας αποηελούμενε από ηοσς ανωηέρω 

σπαλλήλοσς και ηοσς Ανηιδεμάρτοσς ποσ έτοσν οριζηεί ζύμθωνα με ηεν 

αρ. 984/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΖΦΩΞΑ-5ΕΓ) Απόθαζε Δεμάρτοσ. Η ομάδα 

εργαζίας επιθορηίδεηαι με ηεν επέμβαζε ζε περιπηώζεις έκηακηες ανάγκες 

λόγω ηων καιρικών θαινομένων και αποηελεί προζωπικό αζθαλείας ηοσ 

Δήμοσ Πενειού για ηο τρονικό διάζηεμα από 15-10-2021 έως 17-10-2021.  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΗΝΕΙΟΥ 

 

 

ΑΝΔΡΕΑ Π. ΜΑΡΙΝΟ 

 

 

ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ 

 

-Αλωηέξω Οξηδόκελνπο Τπαιιήινπο 
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