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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 25/09-10-2020 
 

Αριθ.Αποφ. 247/2020    

ΘΕΜΑ: Περί αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 165.000,00€  από το πρόγραμμα  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ».    

 

        Στους Μολάους, σήμερα την  09-10-2020  ημέρα Παρασκευή  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: 11951/05-10-2020, 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 πέντε (5) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , 

δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                     Παπαδάκης Πιερρής 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Καλογράνης Δημήτριος 

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παναρίτης Ηλίας 

6) 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 6ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα  εξής: 

 Το άρθρο 6 του Ν.4722/2020  «ΜΕΡΟΣ Β΄» {ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ}  σύμφωνα με το οποίο :  

1. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων κατανομών 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. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 Την από 05-10-2020  εισήγηση του Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και περιβάλλοντος 

στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 Σχετικά: Με την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 165.000,00€  από το 

πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ».    

Παρακαλούμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης της προσεχούς 

συνεδρίασης του Δ.Σ. της Οικονομικής Επιτροπής συμπεριλάβετε και την 

έγκριση του θέματος, για το οποίο σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.   

Έχοντας υπόψη:   

α)Το Ν.4722/2020, Κύρωση της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την 

προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού 

καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και 

της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
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Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν 

κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλων επειγόντων ζητημάτων,αρθ.2, Άρθρο έκτο, Αναμορφώσεις προϋπολογισμού 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.   

β)Την υπ΄ αριθ. 50125/06.08.2020, απόφαση επιχορήγησης με τίτλο: 

«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και   

γ)Την αριθ. 63687/01.10.2020 (ΑΔΑ:Ω7Ρ846ΜΤΛ6-ΧΑ8) απόφαση της 

Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία 

τροποποιήθηκε η υπ΄ αριθ. 50125/06.08.2020, απόφαση επιχορήγησης με τίτλο: 

«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ ως 

προς :   

1.Τον τίτλο, νέος τίτλος του έργου ορίζεται: Προμήθεια απορριμματοφόρων 

οχημάτων  

2.Τους δικαιούχους, η ενότητα 1 δικαιούχοι επιχορήγησης τροποποιήθηκε ως 

προς τους Δήμους στους οποίους  προστέθηκε στην εν λόγω επιχορήγηση ο Δήμος 

Μονεμβασίας με ποσό 165.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

Κατόπιν των αναφερομένων, το Δ.Σ της Οικονομικής Επιτροπής 

καλείται να αποφασίσει:   

Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 165.000,00€ από το πρόγραμμα  

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα  «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», βάσει της αριθ. 63687/01.10.2020 

(ΑΔΑ:Ω7Ρ846ΜΤΛ6-ΧΑ8) απόφασης  του ΥΠ.ΕΣ. 

     Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η ΟΕ όπως αποφασίσει για την αποδοχή ή μη της 

χρηματοδότησης  ποσού 165.000,00€ από το πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο 

πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα  «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ», βάσει της αριθ. 63687/01.10.2020 (ΑΔΑ:Ω7Ρ846ΜΤΛ6-ΧΑ8) 

απόφασης  του ΥΠ.ΕΣ. 

      Τα μέλη της ΟΕ  αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις του άρθρου 6 του 

Ν.4722/2020  «ΜΕΡΟΣ Β΄» {ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ 
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ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ}, την από 05-10-2020  εισήγηση του Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και περιβάλλοντος   και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Αποφασίζουν  ομόφωνα 

 

      Αποδέχονται χρηματοδότηση ποσού ύψους 165.000,00€  σύμφωνα με το 

πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα  «Η ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», βάσει της αριθ. 63687/01.10.2020 

(ΑΔΑ:Ω7Ρ846ΜΤΛ6-ΧΑ8) απόφασης  του ΥΠ.ΕΣ. 

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                                                                                                                    
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