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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα 30 - 5 - 2017
Αριθµ.πρωτ.: 17939

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΣ: Τους Δήµους και τις
Περιφέρειες Της Χώρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Κοιν: a) Υπουργείο Οικονοµίας

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

& Ανάπτυξης
β) Αποκεντρωµένες Δ/σεις

Ταχ. Κώδικας: 101 83 AΘΗΝΑ
ΤΕLEFAX: 213-136-4713
Πληροφορίες: Β. Πουλή, Μ. Στεφάνου
Τηλέφωνο:213-136-4727, 4706

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστικές οδηγίες επί της αριθµ. 7207/7-3-2017 εγκυκλίου
για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των Δήµων & Περιφερειών της
Χώρας στο πλαίσιο του έργου «πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης
ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ α΄και
β΄βαθµού».

Σε

συνέχεια

της

αριθµ.

7207/7-3-2017

εγκυκλίου

(ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) που σας έχει αποσταλεί και κατόπιν πολλών
ερωτηµάτων που τίθενται στην Υπηρεσία µας σε σχέση µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά προς υποβολήν αιτήµατος χρηµατοδότησης σας διευκρινίζουµε
τα ακόλουθα:
Όσον αφορά το υπ’ αριθµ (β) αναφερόµενο στην εγκύκλιο δικαιολογητικό
(«Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» ) σε περίπτωση που
η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτους ανάγκης δεν είναι δυνατή θα
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πρέπει το αίτηµα του Δήµου για την έκδοση της σχετικής απόφασης
επιχορήγησης να συνοδεύεται από σχετική δήλωση/βεβαίωση του δηµάρχου
στην οποία θα αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους δεν καθίστανται δυνατή η
έκδοση σχετικής απόφασης των οικείων οργάνων περί κήρυξης της περιοχής
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Αναφορικά µε το υπ’ αριθµ. (δ) δικαιολογητικό «Περιγραφή της µεθοδολογίας
ανάλυσης

του

κόστους

της

ζηµίας»

κατατίθεται

ο

ενδεικτικός

προϋπολογισµός της δαπάνης (κόστος του έργου).
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο µας.
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε είδους πληροφορία ή διευκρίνιση.
Το παρόν έγγραφο είναι αναρτηµένο στο site του Υπουργείου www.ypes.gr

Ο Υπουργός

Π. Σκουρλέτης

Εσωτερική Διανοµή:
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
Γραφείο Γεν. Δ/ντη Οικ. Υπηρεσιών & Δ/κης Υποστήριξης
Δ/νση Οικ. & Αναπτυξιακής Πολιτικής ΤΑ.
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