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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής της µε αρ. πρωτ. Π2α/οικ.2673/29-8-2001 

Κ.Υ.Α «Εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας». 

 

Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

  

Έχοντας υπ’όψη τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

2. Του Ν.∆. 57/1973 (ΦΕΚ 149/1973 Τ.Α’) "Περί λήψεως µέτρων κοινωνικής 

προστασίας των οικονοµικώς αδυνάτων κλπ." 

3. Την ∆1α/7826/1973 (ΦΕΚ 985/1973 Τ.Β’) απόφαση "Περί καθορισµού 

προϋποθέσεων και κριτηρίων κλπ." 

4. Την ∆1α/4232/1974 εγκύκλιο 257 του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών "Περί 

εφαρµογής του Ν.∆.57/1973” 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2768/1999 περί οικονοµικής ενίσχυσης 

πληγέντων από φυσικά φαινόµενα. 

6. Τις διατάξεις αρ. πρωτ. Π2α/οικ.2673/29-8-2001 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1185/Β/11-9-2001) 

περί εφαρµογής προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας. 

7. Το Ν.3852/2010 πρόγραµµα «Καλλικράτης» το άρθρο 94 περί µεταβίβασης των 

αρµοδιοτήτων στους δήµους παρ. 3β αριθµ. 17. 

8. Την απόφαση 983 µε αριθ. πρωτ.43614/17-09-2014 του ∆ήµου Κεφαλονιάς  περί 

µετάβασης των αρµοδιοτήτων στους ορισθέντες Αντιδηµάρχους και δικαίωµα 

υπογραφής σχετικών εγγράφων. 
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9. Την υπ.αριθµ.πρωτ.6541/25-09-2015, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης λόγω των 

επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων που εκδηλώθηκαν την 25-09-2015, µε 

αποτέλεσµα τη πρόκληση καταστροφών. 

10. Τo µε αρ.πρωτ. ∆.Υ /26-09-2014, έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας , που 

αναφέρει εκτεταµένες ζηµιές σε κατοικίες λόγω πληµµυρών. 

11. Την άµεση ανάγκη διάθεσης Μηχανικών του Οικείου ∆ήµου.  

12. Την υπάρχουσα στελέχωση του Αυτοτελούς τµήµατος Πρόνοιας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Συγκροτούµε τρία (3) κλιµάκια τριµελών επιτροπών σύµφωνα µε το παράρτηµα της µε 

αρ. πρωτ. Π2α/οικ.2673/29-8-2001 Κ.Υ.Α αποτελούµενα από τους: 

Α΄ κλιµάκιο, για την ∆ηµοτική Ενότητα Παλλικής: 

1. Ρουχωτάς Βασίλειος, ∆ηµοτικό σύµβουλο ως εκπρόσωπο του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς. 

2. Φιλιππάτος Γεράσιµος, Τ.Ε Τοπογράφων Μηχανικών υπάλληλο της ∆/νσης 

Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

           3.Παυλίδης Γεράσιµος, ∆.Ε , υπάλληλο του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας  

               του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Β’ κλιµάκιο, για την ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης: 

      1. ∆ιγαλέτος Ιωάννης µέλος του Συµβουλίου Τ.Κ Γριζάτων ως 

         εκπρόσωπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

     2.∆ανελάτος Σπυρίδων, Τ.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης 

       Τεχνικών υπηρεσιών 

     3.Παπαδάτος Σταύρος, ∆.Ε. ∆ιοικητικού, υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  

       διατεθειµένο στο Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας.  

Γ’ κλιµάκιο, για την ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου: 

      1.Τζανάτος Παναγιώτης, µέλος του Συµβουλίου ∆.Κ Αργοστολίου ως  

         εκπρόσωπο του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς. 

     2.Παγουλάτος Λεωνίδας, Π.Ε Μηχανολόγων  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 

         υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών 
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          3. Βουτσινά Σοφία Π.Ε.∆ιοικητικού, υπάλληλο του 

             Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

             

Έργο της Επιτροπής είναι : α) η καταγραφή και η εκτίµηση των ζηµιών των 

οικογενειών ή µεµονωµένων ατόµων, στις αντίστοιχες ενότητες που έχουν πληγεί από 

τις πληµµύρες στις 25-09-2015 β) η ενηµέρωση των κατοίκων της πληγείσας περιοχής 

για τα γενικότερα µέτρα αποκατάστασης, που ενδεχοµένως τους αφορούν,  τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται και οι προβλεπόµενες προθεσµίες για την υποβολή 

τους.  

Η επιτροπή θα υποβάλλει το σχετικό έντυπο του παραρτήµατος της ΚΥΑ 

Π2α/2673/29-8-2001 «Καταγραφή συνθηκών για τον υπολογισµό της ενίσχυσης» στο 

Αυτοτελές τµήµα Πρόνοιας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  

Κάθε άλλη σχετική απόφαση παύει να ισχύει. 

  

 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

            

             Ε.ΚΕΚΑΤΟΣ 
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