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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

Ταχ. Δ/νση      : Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης                                         

Πληροφορίες  :  Πέτρος Λυμπέρης                                                                         

Τηλέφωνο      :  2132128490

e-mail: p.lymperis@migration.gov.gr

Θέμα: «Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Προτεινόμενου Έργου Δήμου Ζηρού» 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 196 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης 
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος 
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α' 27), 

β) του π.δ. Π.Δ 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 4), 

γ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α' 5), 

δ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του 
Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 10), 

ε) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και Σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 34), 

στ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 255), όπως ισχύει, 

ζ) του Ν.4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το π.δ. 54/2018 
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«Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης»( Α΄ 103). 

2. Την  υπ’ αριθμ. 451019/13-12-2021 (Β' 6043) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  
Μετανάστευσης και Ασύλου «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων χρηματοδότησης των 
δικαιούχων της παρ. 2 του άρθρου 196 ν.4662/2020 (Α’ 27) 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».

 3. Την υπ’αριθμ. 9260/4-8-2020 (ΑΔΑ: ΡΨ0Φ46ΜΔΨΟ-ΕΑΨ) απόφαση του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου «Συγκρότηση Επιτροπής Ταμείου Αλληλεγγύης για τους Δήμους όπου 
λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων του άρθρου 196 του ν. 4662/2020». 

 4. Την υπ’ αριθμ. 3404/8-4-2020 αιτιολογημένη έκθεση (του αρ. 24, παρ. 5 εδ. ε του Ν. 4270/2014) 
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου. 

5. Την υπ’αριθμ. πρωτ. εισερχ. 213097/14-04-2022 αίτηση του Δήμου Ζηρού για χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Αλληλεγγύης δύο έργων/υποέργων: Α) έργο/υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ» και Β) μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ».

6. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 216477/15-04-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Μονάδας Ανταποδοτικών 
Προγραμμάτων της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, δια του οποίου 
επισημαίνεται ότι η ανωτέρω πρόταση περιλαμβάνει τα απαραίτητα για τη χρηματοδότηση των 
αιτούμενων έργων/υποέργων δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της ΚΥΑ με 
αριθμ. 451019/2021 (ΦΕΚ Β΄6043/20.12.2021). 

7.  Τo από 30-05-2022 Απόσπασμα Πρακτικού Νο21 της από 06-05-2022 υπ’αριθμ. 21 συνεδρίασης 
της Επιτροπής διοίκησης του Ταμείου Αλληλεγγύης του άρθρου 196 ν.4662/2020, ΘΕΜΑ 2.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ 

Την έγκριση της αίτησης του δήμου Ζηρού για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του 
άρθρου 196 ν. 4662/2020 των δύο έργων/υποέργων: Α) έργο/υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ» και Β) μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ».

  Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται ως εξής: α) για το πρώτο έργο/υποέργο, μέχρι του ποσού 
των διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000,00) ευρώ, συμπ. ΦΠΑ, β) για τη μελέτη, για το σύνολο του 
ποσού των οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών 
(8.564,84), συμπ. ΦΠΑ, ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης είναι πέντε (5) μήνες για το πρώτο 
έργο/υποέργο και τρεις (3) μήνες για τη μελέτη από την υπογραφή εκάστης σύμβασης και η 
χρηματοδότηση των ανωτέρω θα γίνει μέχρι των ως άνω εγκεκριμένων ποσών.  

Ο Υπουργός

Μετανάστευσης και Ασύλου
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Παναγιώτης Μηταράκης
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