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Προς : Ως Πίνακας Αποδεκτών 
 

 

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων αναγκών που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εσάς προσωπικά και τους συνεργάτες σας στο 

Υπουργείο Εσωτερικών για την υποστήριξη της προσπάθειας που καταβάλουν οι 

Δήμοι της χώρας μας να ανταποκριθούν στις έκτακτες ανάγκες που 

δημιουργήθηκαν με την πανδημία του Covid-19. 

Στο πλαίσιο αυτής σας της πολιτικής με την υπ. αριθμ. 63787/01-10-2020 

απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών 

επιχορηγήθηκαν 119 δήμοι της χώρας με το συνολικό ποσό των 

40.000.000,00ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας τους λόγω μείωσης των 

εσόδων τους λόγω έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας.  

Δυστυχώς ο Δήμος Αμοργού ενώ θα έπρεπε να βρίσκετε στους δικαιούχους 

Δήμους δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα της επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα 

σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούμε από το λογιστικό μας σύστημα και έχουν 

αποσταλεί στον κόμβο, τα ίδια έσοδα του Δήμου μας για τον Ιούλιο του έτους 2019 

ανήλθαν σε 280.696,05€ και τον Αύγουστο του 2019 σε 366.248,44€. Το 

αντίστοιχο διάστημα του 2020 τα έσοδα ήταν μειωμένα για το μήνα Ιούλιο κατά 

7.673,67€  και το μήνα Αύγουστο κατά 36.795,50€. Σημειωτέον ότι κατά το έτος 

2019 δεν είχαν λογιστικοποιηθεί έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας 

καθαριότητας ύψους 76.022,31€ συνεπώς τα ίδια έσοδα μας μειώθηκαν κατά 

83.695,98€  για τον Ιούλιο και κατά 112.817,81€  για τον Αύγουστο. 

Παρακαλούμε όπως ενταχθεί ο Δήμος μας στο πρόγραμμα ενίσχυσης των Δήμων 

με μειωμένα έσοδα λόγω Covid-19. 

  

 

Με εκτίμηση 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

Ι. Αποδέκτες για Ενέργεια: 

Υπουργό Εσωτερικών 
κ. Θεοδωρικάκο Παναγιώτη 

ΙΙ. Αποδέκτες για Κοινοποίηση: 

1. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
    Βουλευτή Κυκλάδων 
    κ. Βρούτση Ιωάννη 
    (email: vroutsis@ivroutsis.gr) 

2. κ. Μονογυιού Αικατερίνη, Βουλευτή Κυκλάδων 
    (email: katerinamonogiou@gmail.com) 

3. κ. Φόρτωμα Φίλιππο, Βουλευτή Κυκλάδων 
    (email: fortomas.office@gmail.com) 

4. κ. Συρμαλένιο Νικόλαο, Βουλευτή Κυκλάδων 
    (email: nsyrm@parliament.gr) 

5. ΚΕΔΕ 

    (email: info@kedke.gr) 

 

mailto:katerinamonogiou@gmail.com
mailto:fortomas.office@gmail.com
mailto:nsyrm@parliament.gr

