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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 46
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 11-10-2021
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο
Πολιτισμού,

Κοινωνικής

Πολιτικής

και

Αλληλεγγύης,

3)Μπίτζιο

Δημήτριο,

Παιδείας,

Αντιδήμαρχο

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο,
6)Πνευματικό Αλέξανδρο,

Δημοτικό Σύμβουλο,

7)Ταγαρά Βασίλειο,

Δημοτικό Σύμβουλο,

8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη,
σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής
μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019
απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 60400/1-102021 (ΦΕΚ 4577/3-10-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του
Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ.
426/ΑΠ77233/13-11-2020

εγκύκλιο

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

την

υπ’

αριθ.

πρωτ.

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού 61η Εγκύκλιο) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ.
69472/24-9-2021

Εγκύκλιο

αριθ.

643

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

συvεδρίασε,

μέσω

τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 11η Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 29190/7-10-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της,
πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και
αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα

της ημερήσιας

διάταξης.
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του
Δήμου Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη
της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την
σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
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Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ.
πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική
παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει, με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το
αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω
πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πνευματικός
Αλέξανδρος, 5) Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Κόλλια Κωνσταντίνα, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Μελέτης
Χρήστος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας
διάταξης).
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 536η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή
των όρων απόφασης χρηματοδότησης, αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 210.000,00
ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο «Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής
δομής

μεταναστών

Κορίνθου»,

τροποποίηση

προϋπολογισμού

Δήμου

Κορινθίων,

δέσμευση εγγραφής ποσού στο επόμενο οικονομικό έτος» θέτει υπόψη των μελών της
Επιτροπής

την

υπ΄

αριθ.

πρωτ.

292508/5-10-2021

διαπιστωτική

απόφαση

Υπουργού

Μετανάστευσης και Ασύλου περί έγκρισης χρηματοδότησης προτεινόμενου έργου Δήμου
Κορινθίων, τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης και του προϋπολογισμού δημοπράτησης της με αριθμό
80/2021 μελέτης έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με τίτλο
«Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου» προϋπολογισμού
320.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), το υπ΄ αριθ. πρωτ. 25181/3-9-2021 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου περί πρότασης χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου «Βελτίωση υποδομών πλησίον
ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου», την υπ΄ αριθ. οικ.13931/19-5-2021 (ΦΕΚ 3797/17-8-2021
τεύχος Β΄) Κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο
Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση
από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, του
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ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης
των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος», την με αριθμό 409/2021 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί υποβολής πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Υπουργείο
Μετανάστευσης & Ασύλου για χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», καθώς και την υπ΄
αριθ. πρωτ. 29080/7-10-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: Αποδοχή των όρων απόφασης χρηματοδότησης, αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού
210.000,00 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο «Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής
δομής μεταναστών Κορίνθου». Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος.
Δέσμευση εγγραφής ποσού στο επόμενο οικονομικό έτος
Σχετ.:
1. Η αριθ. 38/409/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα «Υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου για χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
2. Η αριθ. 292508/5.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ46ΜΔΨΟ-Ω7Ι) Απόφαση Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου με θέμα «Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Προτεινόμενου Έργου
Δήμου Κορινθίων»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 24748/30.8.2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ), «Ορισμός
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών».
2. Την παρ. ιη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του
ν. 4735/20 (Α΄197)
3. Την ΠΝΠ 22-8-2020 (ΦΕΚ΄ 161) «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την
ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.» και ειδικότερα το Άρθρο έκτο
[Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ α' και β' βαθμού], σύμφωνα με το οποίο: Αποδοχές πάσης
φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
α' και β' βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα,
διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη
λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης.
Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το
προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου
συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του
συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν
κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής.
4. Το ν.4270/14 (Α ΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το της παρ. 8 του
Άρθρου 67 [Πολυετείς υποχρεώσεις], σύμφωνα με την οποία : α. Εφόσον οι αναλαμβανόμενες
υποχρεώσεις αφορούν σε προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μισθώσεις και εκτέλεση δημοσίων
έργων του Τακτικού Προϋπολογισμού και προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου
αποκλειστικά το επόμενο οικονομικό έτος ή τα επόμενα οικονομικά έτη, δεν απαιτείται η έκδοση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος. β. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την έκδοση
της πολυετούς έγκρισης και πριν από τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών,
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εκδίδεται βεβαίωση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου φορέα, κατόπιν
τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, η οποία περιλαμβάνει κατ' αναλογία τα στοιχεία των περ. α)
και β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 80/2016 (Α' 145). Η βεβαίωση αυτή αναρτάται στον
διαδικτυακό χώρο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», λαμβάνει μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που
αναγράφεται στο σώμα αυτής και μνημονεύεται στο προοίμιο κάθε διοικητικής πράξης, που
σχετίζεται με την πραγματοποίηση της δαπάνης. Η παράλειψη μνείας της βεβαίωσης στο ανωτέρω
προοίμιο επιφέρει ακυρότητα των σχετικών διοικητικών πράξεων. γ. Σε περίπτωση έγγραφης
άρνησης παροχής της ανωτέρω βεβαίωσης, για λόγους που ανάγονται στη νομιμότητα,
ακολουθείται, κατ' αναλογία, η διαδικασία της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α'
145). δ. Με την έναρξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός
του φορέα για την πραγματοποίηση της δαπάνης που αφορά η πολυετής έγκριση, εκδίδεται άμεσα
και κατά προτεραιότητα η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης».
5. Το ν. 4662/2020 (Α΄ 27) : «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.»,
Άρθρο 196 [ Σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης» για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες
φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων ], σύμφωνα με το οποίο: 1. Εντός ενός (1) μηνός από τη
δημοσίευση του παρόντος συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στον Δεσμευμένο
Τομέα, λογαριασμός, με την ονομασία ''Ταμείο Αλληλεγγύης", τον οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Λογαριασμός ''Ταμείο Αλληλεγγύης'' είναι
έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι
κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό της απόδοσης του ''Κοινού Κεφαλαίου
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων'; το οποίο διαχειρίζεται η
Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική
χρήση του. Από τους τόκους που πιστώνονται κάθε εξάμηνο αφαιρούνται τα έξοδα ηλεκτρονικής
μεταφοράς προς τους δικαιούχους και το λειτουργικό κόστος του Ταμείου. Για τα ποσά που
κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται αμοιβή του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων. 2. Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών και
μελετών για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τις μεταναστευτικές ροές,
καθώς και από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών.
Δικαιούχοι χρηματοδότησης μπορεί να είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β'
βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 116) το μετοχικό κεφάλαιο
των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ. 3. Το Ταμείο Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται
ετησίως με το ποσό των 25.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο ''Ταμείο Αλληλεγγύης'' δύνανται να μεταφέρονται στο τέλος κάθε
οικονομικού έτους οι τυχόν αδιάθετες πιστώσεις, του ειδικού φορέα 1055-205-0000000 ''Ειδική
Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων'' και των αντίστοιχων Αναλυτικών Λογαριασμών
Εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 4. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των δικαιούχων της παρ. 2 από το Ταμείο Αλληλεγγύης,
το σύστημα διοίκησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο
Αλληλεγγύης, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, ο έλεγχος της πορείας
εκτέλεσης των έργων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλο
σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.» - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 196
(ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠ. : α) αντικαθίσταται η παρ. 2 και β) τροποποιούνται το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 3 ως προς την ονομασία του αναφερόμενου ειδικού φορέα και η παρ. 4 ως προς
τους αποδέκτες της χρηματοδότησης) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 35 ΤΟΥ Ν. 4825/21, ΦΕΚ-157 Α/4-9-21 [Τέλος
Τροποποίησης]
6. Την αριθ. οικ.13931/19.5.2021 (Β΄ 3797) ΚΥΑ «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων
χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας
και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της
διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.»
7. Την αριθ. 292508/5.10.2021 Απόφαση Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα
«Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Προτεινόμενου Έργου Δήμου Κορινθίων»,
ύψους χρηματοδότησης 210.000,00 ευρώ
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8. Την αριθ. 80/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Βελτίωση
υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου» προϋπολογισμού 320.000,00 ευρώ .
Εισηγείται:
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 292508/5.10.2021 Απόφασης Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου με θέμα «Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Προτεινόμενου Έργου Δήμου
Κορινθίων»
Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 210.000,00 ευρώ για την υλοποίηση έργου με τίτλο
«Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου», με χρηματοδότηση από το
Ταμείο Αλληλεγγύης
Γ. Την τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους ως
ακολούθως :
Γ1.
Εγγραφή του ποσού των 210.000,00 ευρώ [Πηγή Χρηματοδότησης ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ] σε
Κ.Α. Εσόδου 1329.00ΧΧ (Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα) &
Γ2.
Εγγραφή νέας πίστωσης σε Κ.Α. εξόδου 30/7324.00ΧΧ του προϋπολογισμού με τίτλο «Βελτίωση
υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου» και ποσό 210.000,00 ευρώ [Πηγή
Χρηματοδότησης ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ] και ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
Δ. Επειδή το έργο «Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου» έχει
προϋπολογισμό 320.000,00 ευρώ (Α.Μ. 80/2021) και θα ξεκινήσει η δημοπράτησή του το τρέχον
έτος αλλά θα ολοκληρωθεί στο επόμενο , προτείνεται η δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για
την εγγραφή στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2022 του υπόλοιπου ποσού των
110.000,00 € για την υλοποίηση του.
Επίσης, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την
έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται
εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά
εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή
διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, όπως ισχύει, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του
προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 8-10-2021 σχετική
εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΡΟΣ Α'
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Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ΄ αριθμ. 29080/7 -10-2021 έγγραφο της με θέμα: ”Αποδοχή
των όρων απόφασης χρηματοδότησης, αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 210.000,00 ευρώ
από το Ταμείο Αλληλεγγύης για το έργο «Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών
Κορίνθου». Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος. Δέσμευση εγγραφής
ποσού στο επόμενο οικονομικό έτος”
Σχετ.:
1. Η αριθ. 38/409/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα «Υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου για χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
Η αριθ. 292508/5.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ46ΜΔΨΟ-Ω7Ι) Απόφαση Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου με θέμα «Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Προτεινόμενου Έργου Δήμου
Κορινθίων»,
εισηγείται τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1.Την αριθ. 24748/30.8.2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ), «Ορισμός
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών».
2.Την παρ. ιη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν.
4735/20 (Α΄197)
3.Την ΠΝΠ 22-8-2020 (ΦΕΚ΄ 161) «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την
ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.» και ειδικότερα το Άρθρο έκτο
[Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ α' και β' βαθμού], σύμφωνα με το οποίο: Αποδοχές πάσης
φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
α' και β' βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα,
διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη
λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης.
Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το
προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου
συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του
συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν
κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής.
4. Το ν.4270/14 (Α ΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το της παρ. 8 του
Άρθρου 67 [Πολυετείς υποχρεώσεις], σύμφωνα με την οποία : α. Εφόσον οι αναλαμβανόμενες
υποχρεώσεις αφορούν σε προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μισθώσεις και εκτέλεση δημοσίων
έργων του Τακτικού Προϋπολογισμού και προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου
αποκλειστικά το επόμενο οικονομικό έτος ή τα επόμενα οικονομικά έτη, δεν απαιτείται η έκδοση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος. β. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την έκδοση
της πολυετούς έγκρισης και πριν από τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών,
εκδίδεται βεβαίωση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου φορέα, κατόπιν
τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, η οποία περιλαμβάνει κατ' αναλογία τα στοιχεία των περ. α)
και β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 80/2016 (Α' 145). Η βεβαίωση αυτή αναρτάται στον
διαδικτυακό χώρο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», λαμβάνει μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που
αναγράφεται στο σώμα αυτής και μνημονεύεται στο προοίμιο κάθε διοικητικής πράξης, που
σχετίζεται με την πραγματοποίηση της δαπάνης. Η παράλειψη μνείας της βεβαίωσης στο ανωτέρω
προοίμιο επιφέρει ακυρότητα των σχετικών διοικητικών πράξεων. γ. Σε περίπτωση έγγραφης
άρνησης παροχής της ανωτέρω βεβαίωσης, για λόγους που ανάγονται στη νομιμότητα,
ακολουθείται, κατ' αναλογία, η διαδικασία της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α'
145). δ. Με την έναρξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός
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του φορέα για την πραγματοποίηση της δαπάνης που αφορά η πολυετής έγκριση, εκδίδεται άμεσα
και κατά προτεραιότητα η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης».
5. Το ν. 4662/2020 (Α΄ 27) : «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.»,
Άρθρο 196 [ Σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης» για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες
φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων ], σύμφωνα με το οποίο: 1. Εντός ενός (1) μηνός από τη
δημοσίευση του παρόντος συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στον Δεσμευμένο
Τομέα, λογαριασμός, με την ονομασία ''Ταμείο Αλληλεγγύης", τον οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Λογαριασμός ''Ταμείο Αλληλεγγύης'' είναι
έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι
κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό της απόδοσης του ''Κοινού Κεφαλαίου
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων'; το οποίο διαχειρίζεται η
Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική
χρήση του. Από τους τόκους που πιστώνονται κάθε εξάμηνο αφαιρούνται τα έξοδα ηλεκτρονικής
μεταφοράς προς τους δικαιούχους και το λειτουργικό κόστος του Ταμείου. Για τα ποσά που
κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται αμοιβή του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων. 2. Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών και
μελετών για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τις μεταναστευτικές ροές,
καθώς και από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών.
Δικαιούχοι χρηματοδότησης μπορεί να είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β'
βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 116) το μετοχικό κεφάλαιο
των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ. 3. Το Ταμείο Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται
ετησίως με το ποσό των 25.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο ''Ταμείο Αλληλεγγύης'' δύνανται να μεταφέρονται στο τέλος κάθε
οικονομικού έτους οι τυχόν αδιάθετες πιστώσεις, του ειδικού φορέα 1055-205-0000000 ''Ειδική
Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων'' και των αντίστοιχων Αναλυτικών Λογαριασμών
Εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 4. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των δικαιούχων της παρ. 2 από το Ταμείο Αλληλεγγύης,
το σύστημα διοίκησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο
Αλληλεγγύης, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, ο έλεγχος της πορείας
εκτέλεσης των έργων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλο
σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.» - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 196
(ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠ. : α) αντικαθίσταται η παρ. 2 και β) τροποποιούνται το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 3 ως προς την ονομασία του αναφερόμενου ειδικού φορέα και η παρ. 4 ως προς
τους αποδέκτες της χρηματοδότησης) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 35 ΤΟΥ Ν. 4825/21, ΦΕΚ-157 Α/4-9-21 [Τέλος
Τροποποίησης]
6. Την αριθ. οικ.13931/19.5.2021 (Β΄ 3797) ΚΥΑ «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων
χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας
και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της
διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.»
7. Την αριθ. 292508/5.10.2021 Απόφαση Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα
«Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Προτεινόμενου Έργου Δήμου Κορινθίων»,
ύψους χρηματοδότησης 210.000,00 ευρώ
8. Την αριθ. 80/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Βελτίωση
υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου» προϋπολογισμού 320.000,00 ευρώ .
Εισηγείται:
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 292508/5.10.2021 Απόφασης Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου με θέμα «Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Προτεινόμενου Έργου Δήμου
Κορινθίων»
Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 210.000,00 ευρώ για την υλοποίηση έργου με τίτλο
«Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου», με χρηματοδότηση από το
Ταμείο Αλληλεγγύης
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Γ. Την τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους ως
ακολούθως :




ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2021
Ως προς το μέρος των εσόδων:
δημιουργεί:
 Τον Κ.Α. 1329.0007 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης για τη βελτίωση
υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου» προϋπολογισμού 210.000,00€.
Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 210.000,00€ και από εκεί δημιουργούμε :
 Τον κ.α 30/7324.0001 με τίτλο « Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών
Κορίνθου» προϋπολογισμού 210.000,00€ με αντίστοιχη τροποποίηση του Τεχνικού
προγράμματος.
Δ. Επειδή το έργο «Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου» έχει
προϋπολογισμό 320.000,00 ευρώ (Α.Μ. 80/2021) και θα ξεκινήσει η δημοπράτησή του το τρέχον
έτος αλλά θα ολοκληρωθεί στο επόμενο , προτείνεται η δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για
την εγγραφή στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2022 του υπόλοιπου ποσού των
110.000,00 € για την υλοποίηση του.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει η Οικονομική Επιτροπή να αποδεχθεί τους όρους
ένταξης της ως άνω αναφερόμενης απόφασης ένταξης πράξης, να αποδεχθεί την ως άνω
αναφερόμενη χρηματοδότηση και να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο
αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με τις ως άνω
εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
του Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 292508/5-10-2021 διαπιστωτική απόφαση Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου, τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης και του προϋπολογισμού
δημοπράτησης της με αριθμό 80/2021 μελέτης έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Κορινθίων, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 25181/3-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, την υπ΄ αριθ. οικ.13931/19-5-2021 (ΦΕΚ 3797/17-8-2021 τεύχος
Β΄) Κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, την με
αριθμό 409/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, την υπ΄ αριθ. πρωτ.
29080/7-10-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, την από
8-10-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, του Ν. 4623/2019,
όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, του
άρθρου 87 του ν. 4483/17, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις, έστω κι αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Αποδέχεται τους όρους της υπ΄ αριθ. πρωτ. 292508/5.10.2021 Απόφασης Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα «Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης
Προτεινόμενου Έργου Δήμου Κορινθίων» (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ46ΜΔΨΟ-Ω7Ι), όπως ακριβώς και αναλυτικά
αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Β.- Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 210.000,00 ευρώ για την υλοποίηση έργου με τίτλο
«Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου», με χρηματοδότηση από το
Ταμείο Αλληλεγγύης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Γ.- Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης
του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά
αναφέρεται στην από 8-10-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Κορινθίων στο ιστορικό της παρούσης.
Δ.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων τη δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κορινθίων για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2022 του υπόλοιπου
ποσού των 110.000,00 € για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση υποδομών πλησίον
ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου» στον Κ.Α. 30/7324.0001 με τίτλο « Βελτίωση υποδομών
πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στις
εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου στο ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/536/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 12-10-2021
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