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Θ Ε Μ Α  12ο :Αποδοχή ποσού 5.400,00 € από ΥΠ.ΕΣ. ως έκτακτη επιχορήγηση για
πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 29η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με
την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του
κορωνοϊού),  μετά την υπ'  αριθμ.  10176/25-06-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Γεωργίου  Αθανάσιος,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή η δ.σ. Κορδαλή Σωτηρία και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  οικείο  φάκελο  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η υπ΄ αριθμ. 42967/05-05-2021 (ΑΔΑ 608Δ46ΜΤΛ6-ΚΨΠ) Απόφαση
Υπουργού  Εσωτερικών,  περί   επιχορήγησης  των  Δήμων  Μεγαρέων  και
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων με συνολικό ποσόν 53.400,00 € εκ
των οποίων ποσόν 5.400,00 € αφορά τον Δήμο μας, για την υλοποίηση του
προγράμματος  κοινωνικής  προστασίας,  όπως  προβλέπεται  από  το  ν.δ.
57/1973  και  την  αριθμ.  33862/06-05-2019  ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.  Β΄/2019),  με
σκοπό  τη  χορήγηση  οικονομικών  ενισχύσεων  σε  πληγέντες  από  φυσικές
καταστροφές (πυρκαγιά 19-05-2021 – άμεσες βιοτικές ανάγκες).

2.Το  υπ΄  αριθμ.  50975/16-06-2021  έγγραφο  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών  &  Δανείων  περί  αναγγελίας  διάθεσης  πίστωσης  ποσού
5.391,90 € στον Δήμο μας, σε εκτέλεση της ανωτέρω Απόφασης.

3.Το υπ΄ αριθμ. 469/18-06-2021 (σειρά Α) γραμμάτιο είσπραξης από το
Δήμο μας  ποσού 5.391,90 € (κατόπιν σχετικής κράτησης ποσού 8,10 €, για
την  οποία  εκδόθηκε  το  υπ΄  αριθμ.  470/18-06-2021  σειρά  Α  γραμμάτιο
είσπραξης),  που  προέρχεται  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  (βάσει  της
προαναφερθείσας  Απόφασης  σε  εκτέλεση  της  υπ΄  αριθμ.   44186/2021
χρηματικής εντολής του).
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4.Το από 18-06-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας
το  οποίο  αναφέρει  ότι  με  και  την  υπ΄  αριθμ.  42967/09-06-2021  Απόφαση
Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθμ. 44186/2021 χρηματική εντολή του
κατανεμήθηκε  στο  Δήμο  μας  ποσόν  5.400,00€.  Το  ποσόν  είναι  ήδη
εγγεγραμμένο  στον  Κ.Α.  1219.003  του  σκέλους  των  εσόδων  τρέχοντος
δημοτικού  προϋπολογισμού με  τίτλο  "΄Εκτακτη  επιχορήγηση για  οικονομική
ενίσχυση  σε  πληγέντες  από  φυσικές  καταστροφές’’,   και  ζητά  από  την
Οικονομική Επιτροπή την αποδοχή του.  

Η Δ.Τ.Υ. και Υπηρεσιών Δόμησης θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο
την κατανομή του ανωτέρω ποσού  σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτελεστέων
έργων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -    Ο μ ό φ ω ν α

Αποδέχεται ποσό 5.400,00 € προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών
ως έκτακτη επιχορήγηση σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές / πυρκαγιά 19-
05-2019 / άμεσες βιοτικές ανάγκες, σύμφωνα με την από 18-06-2021 εισήγηση της
Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας και  την υπ'  αριθμ. 44186/2021 χρηματική
εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Η  κατανομή  του  ανωτέρω  ποσού  θα  γίνει  με  επόμενη  Απόφαση  Δημοτικού
Συμβουλίου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  211/2021

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Γεωργίου Αθανάσιος

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
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