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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
ΘΕΜΑ: «Έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Πεζοπούλου Νίκης  
                µετά την θεοµηνία της 22/2/2013». 
 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή 
«αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης  αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης 
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».  
 
Με την υπ’αρίθµ 2/22-7-2013 απόφαση της Επιτροπής εκτίµησης και υπολογισµού 
οικονοµικής ενίσχυσης σε οικογένειες των οποίων υπέστη ζηµιά η κύρια κατοικία τους από 
θεοµηνία, εγκρίθηκε η καταβολή  ποσού   αποζηµίωσης ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων 
είκοσι ενός ευρώ και µηδέν λεπτών (3521,00).στην πληγείσα Πεζοπούλου Νίκη ( ΑΠ αίτησης 
6841/7-3-2013)  για ζηµία  που υπέστη από την πληµµύρα της 22ας Φεβρουαρίου 2013. 
. 
Με το 38780/21-11-2013 έγγραφό µας γνωστοποιήσαµε στο Υπουργείο Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  την ανωτέρω µε αριθ.2/22-7-2013 απόφαση της 
Επιτροπής που αφορούσε την κα Πεζοπούλου Νίκη. 
Με την υπ’αρίθµ. πρωτ.∆28/Γ.Π.οικ.4087/294/7-2-2014 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε η σκοπιµότητα για µεταφορά πίστωσης 
στους ∆ήµους οι οποίοι είχαν πληγεί από την πληµµύρα της 22ας Φεβρουαρίου 2013. 
Με την αριθµ.πρωτ.:23176/17-7-2014 (Α∆Α:6Ν82Ν-9ΤΑ) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών  δόθηκε  επιχορήγηση στους ∆ήµους της χώρας από µεταβιβασθείσα πίστωση 
ύψους 763.454,00 ευρώ για βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπιση αµέσων βιοτικών αναγκών 
πολιτών, λόγω φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνικής 
προστασίας. 
Στην ανωτέρω απόφαση επιχορήγησης  περιλαµβάνεται και ο ∆ήµος ∆ιονύσου µε ποσό που 
του αναλογεί ύψους 3.521,00 ευρώ. 
 
Με την υπ’αριθµ.:188/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου 
(Α∆Α:7Ζ7ΠΩ93-ΦΒΣ) εγκρίθηκε η έκτη αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2014 και  δηµιουργήθηκε ο νέος  ΚΑ των εσόδων 1214.0007 µε την ονοµασία «Έσοδα για 
την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας για κάλυψη βιοτικών αναγκών λόγω 
φυσικών καταστροφών Ν.∆.57/73» στον οποίο εγγράφεται πίστωση ποσού 3.521,00 ευρώ, 
η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρθηκε στο σκέλος των εξόδων στο νέο 
ΚΑ00.6739.0001 µε την µετονοµασία «Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις 
εισοδηµάτων σε τρίτους» και πίστωση 3.521,00 ευρώ ο οποίος και θα βαρύνεται από την 
αποζηµίωση της κας Πεζοπούλου Νίκης µε το αντίστοιχο ποσό των 3.521,00 ευρώ. 



Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης για την καταβολή 

αποζημίωσης  τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ και µηδέν λεπτών 
(3521,00).στην κα Πεζοπούλου Νίκη  για ζηµία  που υπέστη η κύρια κατοικία της από 
την πληµµύρα της 22ας Φεβρουαρίου 2013. 

 
          Το ανώτερο ποσό θα βαρύνει τον  ΚΑ: 00.6739.0001«Λοιπές προαιρετικές πληρωµές                    
για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους» του προυπ/σµού οε 2014. (ΠΑΥ 647/2014). 
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Εσωτ.∆ιανοµή 
1.Γραφ.∆ηµάρχου  
2. Τµήµα Λογιστηρίου 
3. Αυτοτελές Τµήµα 
    Κοινωνικής Πρόνοιας 
    Παιδείας-Πολιτισµού & 
    Αθλητισµού 
 


