Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.10.13 08:46:40
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Τ0ΩΩΞΡ-11Ν

Πολύκαστρο, 12 Οκτωβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ: 17461
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
FAX :
e-mail :

Μ.Αλεξάνδρου 75-77
61200 Πολύκαστρο
Φωτεινή Δούλου
2343350105
2343350160
info@paionia.gov.gr

ΚΟΙΝ:
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Ο Δήμαρχος Παιονίας
Έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:
α. Το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/30-6-2006), άρθρο 86, παράγραφος 1.
β. Την ΚΥΑ 11035/4-9-2020 (ΦΕΚ 3863/Β΄/10-9-2020), άρθρο 2.
γ. Τον Νόμο 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α΄/7-2-2020), άρθρο 195, παράγραφος 4.
δ. Την ΚΥΑ 2/39549/0026/11-6-2015 (ΦΕΚ 1138/Β΄/11-6-2015)
ε. Τη συνέχιση λειτουργίας της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών
στη Νέα Καβάλα.
στ. Την συνεχιζόμενη διέλευση από περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου, αλλοδαπών ατόμων, κινούμενων προς και από την περιοχή των
συνόρων.
ζ. Τις αναφορές-παράπονα κατοίκων για πρόκληση ζημιών στις περιουσίες
τους από διερχόμενους αλλοδαπούς και τα αιτήματά τους για σχετική
αποζημίωση.

Αποφασίζει
Συγκροτεί «Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών σε
δημοτικές, ιδιωτικές και λοιπές ιδιοκτησίες, σε όλο το εύρος των
διοικητικών ορίων του Δήμου, που προκλήθηκαν από άτομα διαμένοντα
σε μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών», αποτελούμενη από
τους:
Γεωργίτσαρο Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ Ανάπτυξης
(πρόεδρο)
Οσμαντζικίδη Νικόλαο, Δημοτικό Υπάλληλο, Γεωπόνο (μέλος)
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Χαμουρούδη Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο, Γεωπόνο (μέλος)
Πατρικίου Ελισάβετ, Δημοτικό Υπάλληλο, Πολιτικό Μηχανικό (μέλος)
Γλαβέλη Δημήτριο, Δημοτικό Υπάλληλο, Πολιτικό Μηχανικό (μέλος)
1. Η παραπάνω επιτροπή να ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη
νομοθεσία και στα σχετικά, επισημαίνοντας (κατά σειρά) τις εξής ενέργειες
της:
α. Κατά την προσκόμιση της σχετικής αίτησης από ιδιώτη, επιχείρηση ή
φορέα και με την φυσική παρουσία του ιδίου ή του εκπροσώπου του, να
ελέγχει αμέσως την ορθότητα και πληρότητα της αίτησης, τις προϋποθέσεις
και τα προβλεπομένα-αναγκαιούντα δικαιολογητικά που πρέπει να την
συνοδεύουν και να την παραλαμβάνει μόνο αν είναι ορθή και πλήρης. Εάν η
αίτηση έχει σταλεί ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, να ελέγχεται αμέσως και εντός
3 ημερών να ενημερώνεται ο αιτών σχετικά με την ορθότητα-πληρότητά της
και να διευκρινίζεται αν αυτή θεωρείται παραληφθείσα ή μη.
β. Να ενεργεί το ταχύτερο ως προς τη διενέργεια αυτοψίας, ώστε να μην
αλλοιωθούν ή χαθούν τα όποια υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία.
γ. Να ολοκληρώνει όλη την διαδικασία ελέγχων, σύνταξης εκθέσεωνεντύπων-εγγράφων κλπ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής
της αίτησης.
δ. Να εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου τη λήψη
απόφασης περί διαπίστωσης της σχετικής ζημιάς, βεβαίωση του ύψους αυτής
και έγκρισης της σχετικής αποζημίωσης, προσκομίζοντας και τα σχετικά
υπάρχοντα και συνταχθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση.
ε. Μετά την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, να
παραδίδει όλα τα σχετικά υπάρχοντα και συνταχθέντα έγγραφα και
δικαιολογητικά,
στη
Διεύθυνση
Διοικητικών
ΚΑΙ
Οικονομικών
Υπηρεσιών/Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, μερίμνη της οποίας στη
συνέχεια:
α) Να υποβάλλονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, οι
περιπτώσεις για τις οποίες λήφθηκε σχετική απόφαση από την Οικονομική
Επιτροπή.
β) Να ενημερώνεται εγγράφως ο αιτών περί της ληφθείσας
απόφασης.
2. Το αρχείο (έγγραφο και ηλεκτρονικό) της επιτροπής, να τηρείται στο
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
3. Ισχύς της επιτροπής μέχρι την λήξη της παρούσης δημοτικής περιόδου.
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Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Αποδέκτες για Ενέργεια
Γεωργίτσαρο Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ Ανάπτυξης
Οσμαντζικίδη Νικόλαο, Δημοτικό Υπάλληλο, Γεωπόνο
Χαμουρούδη Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο, Γεωπόνο
Πατρικίου Ελισάβετ, Δημοτικό Υπάλληλο, Πολιτικό Μηχανικό
Γλαβέλης Δημήτριος, Δημοτικό Υπάλληλο, Πολιτικό Μηχανικό
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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