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Αριθ. Πρωτ. 20364

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 1899/2020
ΘΕΜΑ: Χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε πληγέντες από
φυσικές καταστροφές (Σεισµός 19/07/2019)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’)
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
– Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β περ. 17 του Ν. 3852/2010, περί
µεταβίβασης των αρµοδιοτήτων στους ∆ήµους.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 33862/2019 (ΦΕΚ 1699/16-05-2019/τ.B’)
«∆ιαδικασία χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από
φυσικές καταστροφές».
5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 57/1973 (ΦΕΚ 149/19-07-1973/τ.Α’) «Περί
λήψεως µέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονοµικώς αδυνάτων κλπ.».
6. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 66511/25-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών (Τµήµα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης) µε θέµα
«∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε τη διαδικασία χορήγησης οικονοµικών
ενισχύσεων του ν.δ/τος 57/1973, σε πληγέντες από φυσικές
καταστροφές».
7. Τις αιτήσεις των πληγέντων µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για
χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης.
8. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1369/16-01-2020 εισηγητική έκθεση της Επιτροπής
Εξέτασης Αιτηµάτων, η οποία ορίστηκε µε τις υπ’ αριθµ. 2423/2020 και
2691/2020 αποφάσεις ∆ηµάρχου και εξέτασε τα αιτήµατα των πληγέντων
πολιτών από το σεισµό της 19ης Ιουλίου 2019, για τον προσδιορισµό του
ύψους του επιδόµατος και την τελική αναγνώριση των δικαιούχων των
επιδοµάτων πρώτων βιοτικών αναγκών, όσο και στη χορήγηση του
επιδόµατος για την αντιµετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και
την αντικατάσταση οικοσκευής τους.
9. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1371/16-01-2020 αίτηµα του ∆ήµου για επιχορήγηση
στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τµήµα
Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
10. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 13585/26-02-2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τµήµα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του
Υπουργείου Εσωτερικών, για την παροχή διευκρινίσεων.
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11. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7344/12-03-2020 συµπληρωµατική έκθεση της
Τριµελούς Επιτροπής µε τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν για την παροχή
επιχορήγησης στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής /
Τµήµα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 42446/07-07-2020 (Α∆Α: ΨΥΨΛ46ΜΤΛ6-Ι87)
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή επιχορήγησης ύψους 731.712,00€
στο ∆ήµο Αιγάλεω.
13. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 57863/20-07-2020 έγγραφο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε θέµα «Αναγγελία Πίστωσης» για τον
σεισµό της 19ης Ιουλίου 2020 τελικού ποσού 730.614,43€, αφού από τα
731.712,00€ έγιναν όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
14. Την υπ’ αριθµ. 771/28-07-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνουµε τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης ποσού 730.614,43€
στους δικαιούχους (επισυνάπτεται λίστα) κατοίκους Αιγάλεω για αντιµετώπιση
απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους καθώς
η κύρια κατοικία του έχει πληγεί από την φυσική καταστροφή του σεισµού της 19ης
Ιουλίου 2019.
Β. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6733.002 του Π/Υ τρέχοντος
οικονοµικού έτους του ∆ήµου.

Κοινοποίηση:
1. ∆/νση ∆.Υ. (Τµ. ∆ιοικ. Υποστ.)
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