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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης
στους υφιστάμενους και διατελέσαντες διοικητές
και υποδιοικητές και τους συνταξιούχους πολιτικούς υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
(251 ΓΝΑ), στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (424 ΓΣΝΕ) και στο 404 Γενικό
Στρατιωτικό Νοσοκομείο (404 ΓΣΝ).

2

Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στο
Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ».

3

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Συνδέσμου
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.700/141/480329/Σ.799
(1)
Παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης
στους υφιστάμενους και διατελέσαντες διοικητές
και υποδιοικητές και τους συνταξιούχους πολιτικούς υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
(251 ΓΝΑ), στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (424 ΓΣΝΕ) και στο 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (404 ΓΣΝ).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν.δ. 721/1970 «Περί
οικονομικής μερίμνης και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α’ 251),
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
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2. Την υπό στοιχεία 247153α κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181).
3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ.
570/2020 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υγειονομική περίθαλψη
1. Παρέχεται το δικαίωμα της εξωνοσοκομειακής και
νοσοκομειακής περίθαλψης στο 251 Γενικό Νοσοκομείο
Αεροπορίας (251 ΓΝΑ), στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (424 ΓΣΝΕ) και στο 404 Γενικό
Στρατιωτικό Νοσοκομείο (404 ΓΣΝ) στους υφιστάμενους
και διατελέσαντες Διοικητές και Υποδιοικητές και τους
συνταξιούχους πολιτικούς υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), καθώς και στα μέλη των
οικογενειών τους.
2. Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται ο/η σύζυγος, τα
άγαμα τέκνα ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών
και οι γονείς των δικαιούχων της παρ. 1.
Άρθρο 2
Νοσηλεία
1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 νοσηλεύονται στις δικαιούμενες θέσεις των νοσηλευτικών κλινών σύμφωνα
με τα εκάστοτε καθοριζόμενα για τον ασφαλιστικό τους
φορέα.
2. Κατά την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης
εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την
προτεραιότητα των δικαιούχων περίθαλψης στο 251
ΓΝΑ, στο 424 ΓΣΝΕ και στο 404 ΓΣΝ.
Άρθρο 3
Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης
1. Η δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης βαρύνει:
α. Τους ασφαλιστικούς φορείς των δικαιούχων, για
όσους είναι ασφαλισμένοι και εφόσον η δαπάνη δικαιολογείται από τους φορείς αυτούς.
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β. Τους ίδιους τους περιθαλπόμενους, εφόσον είναι
ανασφάλιστοι ή ασφαλισμένοι σε φορείς που είτε δεν
έχουν σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είτε
για οποιοδήποτε λόγο δεν αποζημιώνουν το εκάστοτε
στρατιωτικό νοσοκομείο.
2. Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της αποζημίωσης για
την παρεχόμενη περίθαλψη ορίζεται το ισχύον τιμολόγιο του ασφαλιστικού φορέα των δικαιούχων, ενώ για
τους ανασφάλιστους εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον
τιμολόγιο του Υπουργείου Υγείας.
3. Η λογιστική τακτοποίηση της εν λόγω δαπάνης
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
περί δημόσιου λογιστικού.
Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπό στοιχεία Φ.700/69/265607/Σ.99/10-2-2012
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας
(Β’ 463).
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/69871
(2)
Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στο
Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»
(Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο πρώτο του ν. 4702/2020 «Κύρωση: α) της
από 23.6.2020 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των από 23.6.2020 Επιμέρους Συμβάσεων Δωρεάς για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 23.6.2020
τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
Έργο VII - Τραύμα της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς
μεταξύ του Ιδρύματος “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ” και του Ελληνικού Δημοσίου για την
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α’ 89),
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συμπλήρωση του ν. 4693/2020 (Α’ 116) και άλλες διατάξεις» (Α’ 130).
3. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό
Σύστημα Υγείας» (Α’ 143).
4. Το άρθρο 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και
Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123), όπως ισχύει.
5. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και άλλες διατάξεις» (Α’ 37), όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 4 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α’ 43), όπως
ισχύει.
7. Το άρθρο 165 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας,
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 43).
8. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32), όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121), όπως ισχύει.
10. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 3360).
11. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ. 53367/31-08-2020 υπουργική απόφαση «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία της χώρας» (Β’ 3674).
12. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 38867/10-04-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ”» (Β’ 1235),
όπως ισχύει.
13. Την υπ’ αρ. 36929/13-08-2020 εισήγηση της 7ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
14. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 130η/08-10-2020 (θέμα 6ο)
Συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε.
15. Το υπ’ αρ. 49390/23-10-2020 (ορθή επανάληψη)
έγγραφο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
16. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 71415/09-11-2020 εισήγηση της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας.
17. Το γεγονός ότι στον ισχύοντα οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προβλέπεται Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
18. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς κατανέμονται μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ και είκοσι
μία (21) οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, εκ
των πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων ειδικευμένων
ιατρών Ε.Σ.Υ. και των χιλίων (1.000) οργανικών θέσεων
νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση των κλινών
νοσηλείας των ΜΕΘ των Νοσοκομείων της Χώρας, οι
οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020,
όπως ισχύει, αποφασίζουμε:
Την κατανομή μιας (1) οργανικής θέσης ειδικευμένων
ιατρών Ε.Σ.Υ. και είκοσι μια (21) οργανικών θέσεων νο-
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σηλευτικού προσωπικού που συστάθηκαν με τη διάταξη
του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, για τη
στελέχωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ», ως εξής:
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας
Μία (1) θέση
Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στην ΜΕΘ, απαιτείται η κατοχή του τίτλου
μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή των προϋποθέσεων του
άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής Τρεις (3) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής Δώδεκα (12) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής Τέσσερις (4) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
Δύο (2) θέσεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων - Σαβανωτών- Αποτεφρωτών. Η κατανομή των
θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά
με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των αντίστοιχων ειδικοτήτων, κατηγοριών
και κλάδων και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του
άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 194392
(3)
Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Συνδέσμου
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας).
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
2. Τα άρθρα 103, 104, 280Ι και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα “Καλλικράτης”» (Α’ 87).
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3. Την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).
4. Τα άρθρα 245 έως 250 του ν. 3463/2006 «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).
5. Τα άρθρα 154 και 156 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών
Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 43).
6. Την υποπερ. δδ) της περ. α) της παρ. Α4 του άρθρου
8 του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
(Α’ 232).
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
8. Την 25233/24.02.2020 απόφαση περί «Μετατροπής
του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας
Δήμου Κέρκυρας σε Σύνδεσμο και προσαρμογή της συστατικής του πράξης» (Β’ 669, Α.Δ.Α.: Ω92ΧΟΡ1Φ-ΗΜΠ).
9. Την υπ’ αρ. 21-258/29.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΨΜ646ΜΓ2Α6ΑΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί έγκρισης της υπ’ αρ. 11-01/03.07.2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας περί αύξησης της τακτικής
επιχορήγησής του από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων.
10. Την υπ’ αρ. 13-94/29.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΖΘΨ46ΜΓΣΙ7ΚΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Νότιας Κέρκυρας περί έγκρισης της υπ’ αρ. 11-02/
03.07.2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Κέρκυρας.
11. Την υπ’ αρ. 36959/27.10.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ως προς την πρόβλεψη
στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 πίστωσης
για την κάλυψη της δαπάνης αύξησης της εισφοράς του
Δήμου στον εν θέματι σύνδεσμο.
12. Την υπ’ αρ. 7470/29.10.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης του
Δήμου Νότιας Κέρκυρας ως προς την πρόβλεψη στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 πίστωσης για
την κάλυψη της δαπάνης αύξηση της εισφοράς του Δήμου στον εν θέματι σύνδεσμο, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 25233/24.02.2020 απόφαση περί
«Μετατροπής του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας σε Σύνδεσμο και προσαρμογή της συστατικής του πράξης» (Β’ 669, Α.Δ.Α.:
Ω92ΧΟΡ1Φ-ΗΜΠ) και συγκεκριμένα το άρθρο 6 αυτής,
το οποίο διαμορφώνεται στο σύνολό του ως εξής:
Άρθρο 6
Πόροι
1.α) Οι ετήσιες εισφορές των Δήμων - Μελών και η
τυχόν έκτακτη επιχορήγηση, το ύψος της οποίας διαμορ-
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φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης,
β) οι κάθε είδους συνδρομές, εισφορές και επιχορηγήσεις που παρέχει το δημόσιο ή Ε.Ε. ή άλλα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί, δωρεές, κληρονομιές
και κληροδοσίες,
γ) οι πρόσοδοι από τους φόρους και τα δικαιώματα
που επιβάλλονται υπέρ του Συνδέσμου,
δ) οι εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.,
ε) οι πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και
από τη συμμετοχή του σε προγράμματα,
στ) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
2. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς που θα καταβάλει ο
καθένας από τους παραπάνω Δήμους θα υπολογίζεται
αναλογικά επί της τακτικής ετήσιας επιχορήγησης που
θα λαμβάνει έκαστος Δήμος, από τη συμμετοχή του
στο Σύνδεσμο, η οποία ανέρχεται σε συνολικό ποσό
350.000,00 ευρώ (τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ)
και επιμεριστικά θα ανέρχεται:
- σε ποσοστό 69,60% για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, που αντιστοιχεί σε ποσό
243.600,00 ευρώ (διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων
εξακοσίων ευρώ) (350.000,00 Χ 69,60 %),
- σε ποσοστό 16% για το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, που
αντιστοιχεί σε ποσό 56.000,00 ευρώ (πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ) (350.000,00 Χ 16%) και
- σε ποσοστό 14,40% για το Δήμο Νότιας Κέρκυρας,
που αντιστοιχεί σε ποσό 50.400,00 ευρώ (πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) (350.000,00 Χ 14,40%),
αρχής γενομένης της καταβολής από το έτος 2020,
δεδομένου ότι η τακτική επιχορήγηση του έτους 2019
έχει ήδη αποδοθεί στον καταργούμενο Οργανισμό από
το Δήμο Κέρκυρας, με δυνατότητα επιμερισμού των ως
άνω ποσών σε περίπτωση λύσης κατά τα παραπάνω.

Τεύχος B’ 5308/03.12.2020

3. Με απόφασή τους τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων που μετέχουν στον Σύνδεσμο μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις εισφορές των μελών τους πέρα από τα
όρια της συστατικής πράξης (παρ. 5 του άρθρου 245
ΚΔΚ του ν. 3463/2006).
Συγκεκριμένα αυξάνεται με την 21-258/29.07.2020
(ΑΔΑ: ΨΨΜ646ΜΓ2Α-6ΑΑ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων η εισφορά του κατά 242.000,00 ευρώ (διακόσιες σαράντα δυο χιλιάδες ευρώ) επιπλέον και με την
13-94/29.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΖΘΨ46ΜΓΣΙ-7ΚΔ) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας η εισφορά του κατά 125.000,00 ευρώ (εκατόν είκοσι
πέντε χιλιάδες ευρώ) επιπλέον για τους λόγους που αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις.
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους
367.000,00 ευρώ (τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων
ευρώ), η οποία αντιστοιχεί στο ποσό των 242.000,00 ευρώ
(διακοσίων σαράντα δυο χιλιάδων ευρώ) από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το οικονομικό έτος 2020 και θα βαρύνει
τον ΚΑ 00.6721.003 με τίτλο «Εισφορά υπέρ Συνδέσμου
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» και
στο ποσό των 125.000,00 ευρώ (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) από τον προϋπολογισμό του Δήμου Νότιας
Κέρκυρας για το οικονομικό έτος 2020 και θα βαρύνει τον
ΚΑ 15.6721.002 με τίτλο «Εισφορά του Δήμου στο Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας».
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 26 Νοεμβρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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