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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 21/18-08-2020 
Αριθ.Αποφ. 193/2020    

ΘΕΜΑ:    Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Τουριστική προβολή)  

                 προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.   

 

    Στους Μολάους, σήμερα την  18-08-2020  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 9066/12-08-2020, 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) αναπληρωματικό μέλος , δηλαδή:

  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παπαδάκης Πιερρής  

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παναρίτης Ηλίας 

6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπλ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 6ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα    εξής: 
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     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παράγραφος  3 του Ν. 3463/2006 περί 
ΔΚΚ, όπως τελικά ισχύει (ν.4555/2018 & ν.4625/2019),  πιστώσεις που είναι γραμμένες 
στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού  του Δήμου μπορεί να διατεθούν 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (πλέον με απόφαση της Ο.Ε.) για την πληρωμή 
δαπανών που αφορούν: 
Α] Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλως ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές,  ψυχαγωγικές, 
αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος , εφόσον 
σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται  με την προαγωγή των 
κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών 
ενδιαφερόντων των κατοίκων του. 
B] όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος 
Γ] …… 

Δ] Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορα μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας 
Η επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας έπειτα από 

την συνεδρίαση της 20/07/2020 εισηγείται δράσεις ώστε να προβληθεί τουριστικά ο δήμος, 
(διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα) τα οποία θα κοστίσουν 4.352,40€ περίπου.   

Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί σε δράσεις τουριστικής προβολής για το έτος 
2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας και έχοντας υπόψη: 
-το άρθρο 203 του Ν.4555/18 
-το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4625/2019 
-τις σχετικές εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2020 
-την ανάγκη του Δήμου για την τουριστική προβολή του έχοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που δημιουργήθηκαν με την πανδημία του covid-19  
 

Εισηγούμαστε 
 
Την εξειδίκευση των πιστώσεων ως εξής: 
 

1. Στον προϋπολογισμό του δήμου και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00-6432.007 με τίτλο 
«Καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ για Τουριστική προβολή του 
Δήμου», έχει εγγραφεί μετά από αναμόρφωση πίστωση 19.000,00€.  
Από τον Κ.Α. αυτό θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταχωρήσεις: 

 Καταχώρηση και διαφημιστική προβολή στο περιοδικό 2board με ποσό 
1.500,00€ πλέον ΦΠΑ 

 Καταχώρηση στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ με ποσό 
1.210,00€ πλέον ΦΠΑ 

 Καταχώρηση στο περιοδικό «Hello Travel» με ποσό 800,00€ πλέον ΦΠΑ. 
 
      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος της ΟΕ έθεσε υπόψη των μελών της :  

 Την από 05-08-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου   

 το άρθρο 203 του Ν.4555/18 

 το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4625/2019 

 τις σχετικές εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2020 

 την ανάγκη του Δήμου για την τουριστική προβολή του έχοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν με την πανδημία του covid-19  

 

Αποφασίζουν Ομόφωνα 
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 Την εξειδίκευση των πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Μονεμβασίας 

σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου μας  και 

συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00-6432.007 με τίτλο «Καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά 

ΜΜΕ για Τουριστική προβολή του Δήμου», όπου και έχει εγγραφεί μετά από αναμόρφωση, 

πίστωση 19.000,00€ ως εξής.  

  

 Καταχώρηση και διαφημιστική προβολή στο περιοδικό 2board με ποσό 
1.500,00€ πλέον ΦΠΑ 

 Καταχώρηση στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ με ποσό 
1.210,00€ πλέον ΦΠΑ 

 Καταχώρηση στο περιοδικό «Hello Travel» με ποσό 800,00€ πλέον ΦΠΑ. 
 

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

 

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

                                               


