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ΘΕΜΑ: <<Αίτημα για άμεση αποστολή της απο 4/9/2017 αιτούμενης χρηματοδότησης ποσού 

300.000ευρώ και επιπλέον χρηματοδότηση 50.000 ευρώ που αφορά την αποζημίωση 

αποκατάστασης οικοσκευών των πολιτών, λόγω σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017 στην Λέσβο>> 

 
Σχετ: Το υπ. αριθμ. 52910/04-9-2017 έγγραφό μας. 

 
Με το αριθ. Πρωτ. 52910/04-09-2017 έγγραφο μας , το οποίο επισυνάπτεται, αιτηθήκαμε το 

ποσό των 300.000,00 ΕΥΡΩ για την αποκατάσταση των οικοσκευών που υπέστησαν ζημιές λόγω 

του σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017, κατά την τότε εκτίμηση μας μιας και η διαδικασία ελέγχου και 

αυτοψίας βρισκόταν σε εξέλιξη και δεν είχε ολοκληρωθεί. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του 98% των αιτημάτων που μας κατατέθηκαν και των 

αυτοψιών, το ποσό που απαιτείτε μέχρι στιγμής για 130 εγκεκριμένα αιτήματα πολιτών, ανέρχεται 

σε 321.965,00 ΕΥΡΩ. ( Υπολείπονται δέκα [10] ακόμη εκκρεμείς αιτήσεις διότι δεν συνεργάζονται 

για την πραγματοποίηση της απαραίτητης αυτοψίας οι ιδιοκτήτες τους). 

Ως εκ των ανωτέρω, υπολογίζουμε ότι το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των μέχρι στιγμής 

αιτημάτων θα ανέλθει στις 350.000,00 ΕΥΡΩ. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να προκύψει 

επιπλέον, μετά το πέρας εξέτασης των ενστάσεων που αφορούν την δεύτερη φάση. 

Αν και αιτηθήκαμε (συγκεκριμένα η κ.  Ε. Βουγιούκα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρόνοιας 

του Δήμου μας, τηλεφωνικά δύο φορές στην κ. Ε. Νικοπούλου), να μας δοθεί το δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσουμε άμεσα το υπολειπόμενο πόσο των 93.394,06 (που υπολείπεται από την πρώτη 

χρηματοδότηση των άμεσων βιοτικών αναγκών [300.000,00 – 206.015,94=93.984,06]) 

προκειμένου να είχαμε ξεκινήσει την διαδικασία πληρωμής μέρους έστω των αιτήσεων για την 

κάλυψη του επιδόματος αποκατάστασης των οικοσκευών, λάβαμε αρνητική απάντηση με την 

αιτιολογία ότι τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν για να καλύψει το Υπουργείο ανάγκες σε άλλους 

Δήμους.  

Χαρακτηρίζουμε το έγγραφο μας εξαιρετικά επείγον και σας παρακαλούμε να προβείτε άμεσα 

στην εκταμίευση προς τον Δήμο μας της πίστωσης των 350.000,00 για επίδομα αποκατάστασης 

οικοσκευών, διότι εκτιμούμε ότι ο χρόνος δεν επαρκεί προκειμένου να φτάσουμε στο επίπεδο της 



καταβολής των αναγκαίων εγκεκριμένων αυτών ποσών πρός τους πολίτες, εντός του έτους του 

2017. Δυστυχώς σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό, τις προβλεπόμενες εκ του  Νόμου  

διαδικασίες των ΟΤΑ μια σύννομης ολοκλήρωση των διαδικασιών απαιτεί - κατ΄εκτίμησιν- 

τουλάχιστον σαράντα [40] ημέρες- αφού απαιτούνται: Α] αποδοχή της χρηματοδότησης με 

απόφαση Δ.Σ, Β] νέα απόφαση Δ.Σ της τροποποίησης προϋπολογισμού και εγγραφής νέων Κ.Α 

[ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ] στον προϋπολογισμό του 2017, Γ] έγκριση της απόφασης Δ.Σ 

τροποποίησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δ] έγκριση  πρωτογενούς αιτήματος απο  Δ.Σ , 

Ε] έγκριση απο το Δ.Σ έκδοσης Ανάληψης Υποχρέωσης και Διάθεση Πίστωσης, στ] έκδοση 

Χρηματικών Ενταλμάτων και ζ] έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μετά ….την καταβολή των 

επιδομάτων αυτών σε λογαριασμούς των δικαιούχων! 

Επισημαίνουμε ότι: η χρηματοδότηση θα κλείσει με απολογιστικά στοιχεία, τα οποία 

είμαστε υπόχρεοι εκ του νόμου να σας καταθέσουμε. Όπως ακριβώς πράξαμε άλλωστε με δικές σας 

εντολές και στην πρώτη χρηματοδότηση των άμεσων βιοτικών αναγκών. 

Σύμφωνα με το πλάνο ενεργειών που απαιτούνται και σας αναφέρουμε ανωτέρω , παρακαλούμε 

για την ΑΜΕΣΗ- ακόμα και αύριο ή δυνατόν- αποστολή του ποσού των 350.000 ευρώ, μήπως 

προλάβουμε την πληρωμή του επιδόματος αποκατάστασης  οικοσκευής μέχρι τέλος του 2017. 

Εάν υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση, δυστυχώς, θα είναι αδύνατον να υλοποιηθεί η 

πληρωμή των δικαιούχων έως τέλος του 2017. Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα οι δαπάνες να 

μεταφερθούν στα Π.Ο.Ε του 2018 και να είναι δυνατή η πληρωμή τους περίπου τον Μάρτιο του 

2018! Ως εκ τούτων παρακαλούμε άμεσα να δοθεί λύση!  

Ευελπιστώντας στην κατανόηση και ικανοποίηση του δικαίου αιτήματος μας,  

 

 

        

Διατελώ με Τιμή 

                                                   Η Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
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