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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την  έκτακτη επιχορήγηση ενίσχυσης 
πληγέντων κατοίκων του ∆ήµου ∆ιονύσου  µετά την βροχόπτωση-  πληµµύρα   του Ιουνίου 
και του Σεπτεµβρίου 2014». 
 
 
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 1/18-2-2015 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 επτά χιλιάδων διακοσίων 
εξήντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (7.260,85) στους πληγέντες κατοίκους του ∆ήµου 
∆ιονύσου  µετά την βροχόπτωση-  πληµµύρα   του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου 2014 . 
. 
Με το 16833/16-6-2015 έγγραφό µας γνωστοποιήσαµε στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας  την ανωτέρω µε αριθ. 1/18-2-2015 απόφαση της Επιτροπής που 
αφορούσε τους πληγέντες κατοίκους του ∆ήµου ∆ιονύσου  µετά την βροχόπτωση-  
πληµµύρα   του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου 2014 .   
Με την υπ’αρίθµ. Πρωτ.:∆23/31276/1946/5-8-215 (Α∆Α:ΩΞΜΧ465Θ1Ω-ΨΛΠ) απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε η σκοπιµότητα για 
µεταβίβαση πίστωσης ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και ογδόντα πέντε 
λεπτών (7.260,85), µε τίτλο “Λοιπά γενικά βοηθήµατα & επιδόµατα Κοινωνικής 
αλληλεγγύης”, στο ∆ήµο µας ώστε να αποζηµιωθούν οι πληγέντες  από την βροχόπτωση-  
πληµµύρα   του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου 2014 . 
 
Με την υπ’αριθµ.:197/27-10-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου  
εγκρίθηκε η πέµπτη αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015 και  
δηµιουργήθηκε ο νέος  ΚΑ των εσόδων1219.0003 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση για την 
υλοποίηση προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας  Ν.∆.57/73» στον οποίο ενεγράφη 
πίστωση ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 
(7.260,85), η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρθηκε στο σκέλος των εξόδων 
στο νέο ΚΑ 00.6739.0001 µε την ονοµασία «Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για 
µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους» και πίστωση επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ 
και ογδόντα πέντε λεπτών (7.260,85) ο οποίος και θα βαρύνεται από την αποζηµίωση των 
πληγέντων κατοίκων του ∆ήµου ∆ιονύσου  µετά την βροχόπτωση-  πληµµύρα   του Ιουνίου 
και του Σεπτεµβρίου 2014  µε το αντίστοιχο ποσό των 7.260,85 ευρώ το οποίο και πρέπει να 
κατανεµηθεί βάση της υπ’αρίθµ 1/18-2-2015 απόφασης της Επιτροπής εκτίµησης και 
υπολογισµού οικονοµικής ενίσχυσης σε οικογένειες των οποίων υπέστη ζηµιά η κύρια 
κατοικία τους από θεοµηνία ως εξής: 



 
 
 
1) Γκουζούνη Αµαλία του Αγησιλάου. Χορηγείται το χρηµατικό ποσό των 2.000 ευρώ 
     κατόπιν εξετάσεως των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στην Επιτροπή. 
2) Πανταζή Ευαγγελία του Ανδρέα. Χορηγείται το χρηµατικό ποσό των 2.500 ευρώ κατόπιν 
     εξετάσεως των  δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στην Επιτροπή. 
3) Γαλάνης Αθανάσιος του Θεοδώρου   Χορηγείται το χρηµατικό ποσό των 586.95 ευρώ για 
    αποζηµίωση οικοσκευής. 
4) Αλεξόπουλος Ανάργυρος του Αναστασίου. Χορηγείται το χρηµατικό ποσό των 586.95 
    ευρώ για αποζηµίωση οικοσκευής. 
5) Χαραλαµπίδου ∆έσποινα του Κοσµά. Χορηγείται το χρηµατικό ποσό των 1.000 ευρώ για 
     αποζηµίωση οικοσκευής. 
6) Αλιβιζάτου ∆ήµητρα του ∆ηµητραγγέλου. Χορηγείται το χρηµατικό ποσό των 586.95 ευρώ 
    για αποζηµίωση οικοσκευής. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης για την  έκτακτη επιχορήγηση ενίσχυσης πληγέντων κατοίκων του 
∆ήµου ∆ιονύσου  µετά την βροχόπτωση- πληµµύρα   του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου 2014  
ποσού ύψους επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (7.260,85) 
ώστε να αποζηµιωθούν οι ανωτέρω αναφερόµενοι ως περιγράφεται. 

          Το ανώτερο ποσό θα βαρύνει τον  ΚΑ: 00.6739.0001«Λοιπές προαιρετικές πληρωµές                    
για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους» του προυπ/σµού οε 2015. (ΠΑΥ ). 
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Ο Αντιδήµαρχος 
Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 
 
 

Βασίλειος  Κοκµοτός 
 
 
 

 
 
Εσωτ.∆ιανοµή 
1.Γραφ.∆ηµάρχου  
2. Τµήµα Λογιστηρίου 
3. Αυτοτελές Τµήµα 
    Κοινωνικής Πρόνοιας 
    Παιδείας-Πολιτισµού & 
    Αθλητισµού 
 


