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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 10/07-04-2020 
Αριθ.Αποφ. 69/2020    

ΘΕΜΑ: Περί μερικής ανάκλησης-τροποποίησης της αριθ. 68/2020 Απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής. 

            Στους Μολάους, σήμερα την  07-04-2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με 

αριθμό πρωτοκόλλου: 3574/03-04-2020, δια περιφοράς πρόσκληση  που στάλθηκε 

ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη και ένα (1) μέλος αναπληρωματικό, δηλαδή:  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Παναρίτης Ηλίας   

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5 Παπαδάκης Πιερρής  

6) Καλογράνης Δημήτριος 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
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 Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 1ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της τα    εξής: 

 Την αριθ. 68/2020  απόφαση της Ο.Ε. με την οποία έγινε  εξειδίκευση της πίστωσης 

για την καταβολή επιχορήγησης του δήμου στις σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & 

Β/θμιας εκπαίδευσης από τον  Κ.Α 00.6731.003.  με τίτλο { Επιχορήγηση των 

σχολικών επιτροπών της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης   } και συγκεκριμένα ως 

εξής : 

 Στην σχολική επιτροπή της Α/θμιας εκπαίδευσης   ποσό ύψους  40.000,00 € 

 Στην σχολική επιτροπή «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» της Β/θμιας εκπαίδευσης   ποσό 

ύψους  30.000,00 € 

   Την από 03-04-2020 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου και προϋπολογισμού 

του Δήμου μας στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

Θέμα : Μερική ανάκληση της αριθ 68/2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής 

(ως προς το ποσό επιχορήγησης στη Σχολικής Επιτροπή της Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ). 

       Με την αριθ 68/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εξειδικεύτηκαν οι 

πιστώσεις για την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών του Δήμου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 202 του Ν3463/06(Κ.Δ.Κ)  το άρθρο 203 του Ν. 4555/18 και το 

άρθρο 14 του Ν. 4625/19, και με βάση την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 

, διατέθηκε ποσό 70.000,00€  στις σχολικές επιτροπές  (40.000,00€ στην πρωτοβάθμια 

και 30.000,00€ στη Δευτεροβάθμια) 

Εκ παραδρομής εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ο Κ.Α έχει εγγεγραμμένη πίστωση 

60.000,00€ .Για τον ανωτέρω λόγο : 

 Εισηγούμαστε  

Να  ανακληθεί η ανωτέρω απόφαση ως προς το σκέλος της επιχ/σης στη Σχολική 

επιτροπής της Δευτεροβάθμιας εκπ/σης και  αντί του ποσού των  30.000,00€ ,να 

εξειδικεύσετε ποσό  επιχ/σης 20.000,00€ ,ώστε να είναι σύμφωνη με την πίστωση του 

Κωδικού του Προϋπολογισμού . 

     Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά με μερική 

ανάκληση & τροποποίηση της αριθ. 68/2020 ΑΟΕ σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος 

λογιστηρίου και προϋπολογισμού του Δήμου μας. 

   Το μέλος της ΟΕ κ. Καλογράνης Δημήτριος και το αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ. 

Μαστορόπουλος Νεκτάριος έστειλαν email στο οποίο ανέφεραν τα εξής: 

    Στην παρακάτω πράξη νομοθετικού περιεχομένου αναφέρονται ρητά τα εξής: 
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Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» 

Άρθρο 10. 

Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια 

της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η 

λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 

και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να 

λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της 

παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 

τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι 

συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. 

Ενώ στην παράγραφο 5 του άρθρου 67 του νόμου 3852/2010 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα αναφέρεται: 

5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να 

γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο 

λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το 

συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 

Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η 

άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι 

δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα 

διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού 

συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται 

από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική 

συνεδρίαση.  

         Ως εκ τούτου στην ημερήσια διάταξη θα έπρεπε να συμπεριλάβετε θέματα μόνο 

κατεπείγοντος χαρακτήρα από τα οποία βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής 

τους. Τέτοια θέματα όμως στη σημερινή συνεδρίαση είναι μόνο αυτό που έχει να κάνει με 

την προμήθεια ειδών που προορίζονται για την προστασία από τον κορωνοϊό (θέμα 7 μόνο 

όσα έχουν να κάνουν με την προστασία από τον ιό) καθώς και η προμήθεια τροφών (θέμα 

5) τα οποία και υπερψηφίζουμε, ενώ δεν ψηφίζουμε τα υπόλοιπα τα οποία κατά τη γνώμη 

μας δεν είναι κατεπείγοντος χαρακτήρα,  ή τουλάχιστον δεν μας δώσατε στοιχεία που να το 

αποδεικνύουν. 

       Στο δε θέμα 4 θέλουμε όταν έρθει κανονικά θα προτείνουμε και εμείς όρους). 

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1). την αριθ.68/2020 απόφαση της ΟΕ 
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2) το άρθρο 202 του Ν.3463/06  

3) το άρθρο 203 του Ν.4555/18 

4) την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 

του Ν.4625/19 

5)την υπ’ αριθ. 267/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  με την αριθ 291578/π.ε.2019/21.01.2020 (ΑΔΑ:67ΛΜΟΡ1Φ-

3ΟΟ) Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.,  

6)τις απόψεις των κ.κ Καλογράνη & Μαστορόπουλου 

7) την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00-6731.003    για επιχορήγηση των σχολικών 

επιτροπών. 

8)την από 03-04-2020 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού   του Δήμου 

μας  

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούντων των κ.κ Καλογράνη & Μαστορόπουλου) 

 

 Την μερική ανάκληση της αριθ. 68/2020 ΑΟΕ ως προς το σκέλος της επιχ/σης στη 

Σχολική επιτροπή της Δευτεροβάθμιας εκπ/σης και  αντί του ποσού των  

30.000,00€ ,να επιχορηγηθεί με το  ποσό  των  20.000,00€ ,ώστε να είναι σύμφωνη 

με την πίστωση του Κωδικού του Προϋπολογισμού .Κατά τα λοιπά ισχύει η 

απόφαση 68/2020 ΑΟΕ. 

 Την εξειδίκευση της πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης του δήμου στην 

σχολική επιτροπή της  Β/θμιας εκπαίδευσης από τον  Κ.Α 00.6731.003.  με τίτλο { 

Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης   } και 

συγκεκριμένα ως εξής : 

 Στην σχολική επιτροπή «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» της Β/θμιας εκπαίδευσης   ποσό 

ύψους  20.000,00 € 

    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ Δήμου μας      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                               
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