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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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ΘΕΜΑ:   Αποδοχή χρηματοδότησης 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την παρ. (1η) του  άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος 

Α') περί αρμοδιοτήτων της  Οικονομικής Επιτροπής των ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των ΟΤΑ α΄ βαθμού.  

2. Το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 22/22-08-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α 177/2020), σύμφωνα με το οποίο “η 

Οικονομική Επιτροπή καλείται να προβεί στην αποδοχή πάσης φύσεως 

Σελίδα 4 από 5 επιχορηγήσεων. Αναλυτικά αναφέρεται :«Αποδοχές πάσης 

φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 

κατανομών των 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».  

3. Την με αριθ. πρωτ. 38521/10-06-2022 Απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη 

λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄κατανομή έτους 2022 »  

(ΑΔΑ: 9ΧΗΦ46ΜΤΛ6-0Λ4). 

 
 

Εισηγούμεθα 
 
 

Την λήψη απόφασης περί αποδοχής του κάτωθι: 

 

Επιχορήγηση ποσού 751.171,99 €, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 

γενικών δαπανών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του 

προσωπικού – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2022. 
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