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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Νο 31/30-12-2020 
Αριθ.Αποφ.344/2020    

ΘΕΜΑ: Περί  έγκρισης ή μη της αριθ. 41/2020 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας 

περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  30-12-2020  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην τακτική  συνεδρίαση με 

τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 15500/24-12-2020, 

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>. 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί 

«ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας».  

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  

ε πτά  (7) μελών συμμετείχαν επτά (7) τακτικά  μέλη, δηλαδή:        

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                                Κανείς 

2) Χριστάκος Σταύρος 

3) Σουρλάς Ιωάννης 
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4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παπαδάκης Πιερρής 

6)Καλογράνης Δημήτριος 

7) Παναρίτης Ηλίας 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα  έθεσε υπόψη των μελών 

της  τα   εξής: 

   Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: 

«3.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη 

αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η 

επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 

των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια 

διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια 

πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης.» 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και 

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα εξής: 

1. Περί παράτασης του έργου  με τίτλο {Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ 

στο αθλητικό κέντρο Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας. 

2. Περί παράτασης του έργου  με τίτλο {Κατασκευή ταρτάν στίβου στο Δημοτικό 

Στάδιο Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας. 

3.  Περί παράτασης του έργου  με τίτλο {Επέκταση Λυκείου Μολάων} του Δήμου 

Μονεμβασίας. 

4. Περί έγκρισης μελέτης εφαρμογής και πληροφοριών κύριου εξοπλισμού του 
έργου {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των 
λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 1 Επέκταση τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων}. 

5. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή του Δήμου.   

6. Αίτημα τροποποίησης-επικαιροποίησης τεχνικού δελτίου έργου {Βελτίωση 
βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Μονεμβασίας}. 

7. Περί αποδοχής η μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στον οικισμό Αγία 

Κυριακή Κοινότητας Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας της 

κ. Ιωάννας Μιχελάκου.   

8. Περί παράτασης του έργου  με τίτλο {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών 

υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας-Υποέργο 2 

αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας}. 
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9. Περί απευθείας ανάθεσης έργου {Αποχέτευση όμβριων από το προαύλιο 
χώρο του Λυκείου Μολάων}, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙ του Ν. 4412/16. 

10. Περί έγκρισης του 4ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών 
και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού 
περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 
1.041.681,26€ με ΦΠΑ }. 

11. Εκδίκαση ενστάσεων κατά της αριθ. 331/2020 ΑΟΕ περί έγκρισης σταδίων 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των 
υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων Μολάων, προϋπολογισμού 48.498,28 €. 

12. Εκδίκαση ενστάσεων κατά της αριθ. 325/2020 ΑΟΕ περί έγκρισης σταδίων 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των 
υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων Πλύτρας, προϋπολογισμού 29.999,03 €. 

13. Εκδίκαση ενστάσεων κατά της αριθ. 326/2020 ΑΟΕ περί έγκρισης σταδίων 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των 
υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 55.599,89 €. 

14. Εκδίκαση ενστάσεως κατά της αριθ. 327/2020 ΑΟΕ περί έγκρισης σταδίων 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των 
υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 52.799,89 €. 

15. Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου. 
16. Περί παράτασης του έργου  με τίτλο {Αποκατάσταση-Βελτίωση 

οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη Λιμένα 

Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας. 

17. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4674/2020 μεταξύ 
του Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» και του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος 
Μονεμβασίας» για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 
ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ». 

   Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση 

μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την έγκριση 

της αριθ.41/2020 απόφασης ΝΠ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του  επειδή 

είμαστε στο κλείσιμο του οικ. έτους  και επιβάλλεται να γίνουν κάποιες πληρωμές  . 

    Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα 

προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της 

κατεπείγουσας φύσης του. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά  

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της 

 την εισήγηση του προέδρου,  

 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 77 του Ν.4555/18 
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 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της 

κατεπείγουσας φύσης του  

Αποφασίζει Ομόφωνα 

   Την συζήτηση του θέματος που αφορά την έγκριση της αριθ.41/2020 απόφασης 

ΝΠ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020  πριν την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης 

που υπάρχει για την επίλυσή του.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  

Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα 

το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει 

επί του συγκεκριμένου θέματος και έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής : 

   Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το  

άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

  γ)Εγκρίνει το απολογισμό του Δήμου ,καθώς και τους προϋπολογισμούς, 

ισολογισμούς, απολογισμούς ,ετήσια προγράμματα δράσης και  τις εκθέσεις 

πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.    

 Την αριθ. 41/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 

Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού  & Αθλητισμού  του Δήμου , 

με την οποία αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός του Ν.Π. και εισηγείται την 

έγκρισή της από την Οικονομική Επιτροπή .   

 Στην συνέχεια  η Οικονομική Επιτροπή   αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις 

διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 & τις διατάξεις του ν.4735/2020  

: 

Αποφασίζει ομόφωνα  

       Εγκρίνει την αριθ. 41/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου 

Κοινωνικής Προστασίας  &  Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου 
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Μονεμβασίας, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού αυτού οικ. 

έτους 2020. 

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

    
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      6)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ   

                                                

ΑΔΑ: 69ΨΑΩΚ9-Τ1Β


		2020-12-31T10:42:37+0200


		2020-12-31T10:40:28+0200
	Athens




