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                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού 

Άνοιξη, 01 Ιουνίου 2018 

                      Αρ. Πρωτ.: 19426 

∆/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη 
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου 
e-mail: kapsourou@dionysos.gr 
τηλ.:2132139807/ fax:2132139822 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 

Θέµα: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την καταβολή αποζηµιώσεων για αντικατάσταση 
οικοσκευής πληµµυροπαθών της 7ης Ιουνίου 2016   

 
 
 
Σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. ΥΠΕΣ 19424/15.05.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 72ΚΨ465ΧΘ7-
Κ23) εγκρίθηκε, µε χρέωση του λογαριασµού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», η χορήγηση 
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης ποσού 72.580,62 € στο ∆ήµο ∆ιονύσου για την αντικατάσταση οικοσκευής 
πληµµυροπαθών της 7ης Ιουνίου 2016, σύµφωνα µε το µε αρ.πρωτ. ∆6/Α/Φ1/54711/3331 της 29/11/2017 έγγραφο 
της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Γενική ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις 
πληµµύρες της 22ας Οκτωβρίου 2015 και της 7ης Ιουνίου 2016 στον ∆ήµο ∆ιονύσου και το - σε απάντηση του 
προαναφερόµενου εγγράφου - πρώτο διακριτό αίτηµα επιχορήγησης του ∆ήµου ∆ιονύσου αναφορικά µε τις 
πληµµύρες της 22ας Οκτωβρίου 2015 και της 7ης Ιουνίου 2016 στο ∆ήµο ∆ιονύσου (αρ.πρωτ. 41851/14.12.2017). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, έχοντας υπόψη: 
 
• Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 72 του Νόµου  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα «Καλλικράτης»» όπου ορίζεται ότι  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 ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, 

• Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2018, ο οποίος εγκρίθηκε µε την αριθ. την αριθ. 333/2017 (Α∆Α: 
6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του 
οικονοµικού έτους 2018  και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2017 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, 
• την 10/2017 – 24.01.2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
• το µε αρ.πρωτ. ∆6/Α/Φ1/54711/3331 της 29/11/2017 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης - Γενική ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πληµµύρες της 22ας Οκτωβρίου 
2015 και της 7ης Ιουνίου 2016 στον ∆ήµο ∆ιονύσου (αρ.πρωτ. ∆ήµου ∆ιονύσου 41034/08.12.2017), 

• το, σε απάντηση του αναφερόµενου στο σηµείο 7. εγγράφου της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης - Γενική ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρώτο διακριτό αίτηµα επιχορήγησης του ∆ήµου ∆ιονύσου αναφορικά µε τις 
πληµµύρες της 22ας Οκτωβρίου 2015 και της 7ης Ιουνίου 2016 στο ∆ήµο ∆ιονύσου (αρ.πρωτ. 
41851/14.12.2017), 

• την µε αρ.πρωτ.ΥΠΕΣ 19424/15.05.2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 72ΚΨ465ΧΘ7-Κ23), 
• Την υπ΄αρίθµ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) Α∆Σ σχετικά µε την Έγκριση του Προϋπολογισµού ∆ήµου 

∆ιονύσου ο.ε. 2018, η οποία επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο ∆ήµο 
3218/25-01-2018, 
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• την 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου, η οποία καταρτίστηκε µε την αριθ. 144/8-5-
2018 (Α∆Α: Ψ47ΥΩ93-Μ3Γ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και εγκρίθηκε µε την αριθ. 294/2018 (Α∆Α: 
6∆6ΠΩ93-ΩΘΤ) απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τις οποίες αποφάσεις η εν λόγω επιχορήγηση 
εγγράφηκε ως έσοδο και έξοδο στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2018,  

• το γεγονός ότι ο ∆ήµος ∆ιονύσου επιχορηγήθηκε µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε το ποσό 
των 72.580,62 € στις 25.05.2018,   
 
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 

 

Την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 72.580,62 €, σε βάρος του ΚΑ 
εξόδων 00.6739.0002 µε την ονοµασία «Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε πολίτες που πλήττονται από 
φυσικές καταστροφές» (µε πίστωση 72.580,62 €) του προϋπολογισµού ο.ε. 2018 του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή   

1.  ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
2.  Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού 

  
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΖΑΜΑΝΗΣ 

 


