Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.10.30 10:59:03
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΛ15ΩΡΚ-ΤΝΩ

Εαγορά. 27-10-2020
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αριθ.Αποθ 145/2020

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ

Αριθ πρωη. 11178
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ηο Πρακηικό 21ης /2020 Σακηικής σνεδρίαζης ηης Οικονομικής
Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ

ΘΔΜΑ: «Περί αποδοχήσ και κατανομήσ χρηματοδότηςησ, για την κάλυψη εκτάκτων
αναγκϊν που προκλήθηκαν από την εμφάνιςη του κορονοϊοφ covid 19».

Σηη Ζαγοπά, ζήμεπα, 27η ηος μηνόρ Οκηωβπίος 2020 ημέπα Τπίηη και ώπα 10:00
ζηο Δημοηικό Καηάζηημα ηος Δήμος Ζαγοπάρ - Μοςπεζίος ζςνήλθε ύζηεπα από
ηην 10858/23-10-2020 ππόζκληζη ηος Πποέδπος, πος επιδόθηκε με αποδεικηικό ζηα
μέλη η Οικονομική Επιηποπή, με βάζη τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρθρου 77 του Ν.
4555/18.
Αφοφ διαπιςτϊθηκε νόμιμη απαρτία, όπου ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν, βρζθηκαν
παρόντα τα ζξι (6) μζλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΓΑΡΤΦΑΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ
ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΣΕ
1. ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

Σα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεϊργιο Δημοτικό Τπάλληλο.
Ο ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ειζηγούμενορ ηο 10ο θέμα ηηρ
ημεπήζιαρ διάηαξηρ κατζθεςε ειςήγηςη τησ Οικονομικήσ Τπηρεςίασ ςχετικά με την
αποδοχή και κατανομή χρηματοδότηςησ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκϊν που
προκλήθηκαν από την εμφάνιςη του κορονοϊοφ covid 19»:

ΑΔΑ: ΨΛ15ΩΡΚ-ΤΝΩ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ -ΜΟΥΡΕΙΟΥ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
Πιεξ. Κ. Γεσξγνύδε
Σει. 2426350108
e-mail: georgoudik.dim.z.m@gmail.com

Εαγνξά 23.10.2020
Αρ. Πρωτ.10896

ΠΡΟ: Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

ΕΙΗΓΗΗ

ΘΕΜΑ: Λήςε απόθαζεο πεξί απνδνρήο θαη θαηαλνκήο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ αθνξά
ηελ θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθώλ αλαγθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ εκθάληζε
ηνπ θνξνλντνύ Covid-19
Κύξηε Πξόεδξε,
Με ηηο ππ’ αξηζκ. πξση. 18209/13-03-2020, 30520/21-05-2020 θαη 63787/0110-2020 απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, εγθξίζεθαλ ρξεκαηνδνηήζεηο ζην
Γήκν καο κε ζθνπό ηελ

θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθώλ αλαγθώλ πνπ

πξνθιήζεθαλ από ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνύ covid-19».
Παξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο

πεξί

απνδνρήο ησλ

παξαθάησ πνζώλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο σο εμήο:
α) σο πξνο ηα έζνδα:
i) ζηνλ ΚΑ 1219.21 ην πνζό ησλ 10.000,00€ κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε πξνο
θάιπςε αλαγθώλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνύ COVID-19 (αξηζκ.
πξση. 18209/13-03-2020) Σ.Π. & Γ.»
ii) ζηνλ ΚΑ 1219.23 ην πνζό ησλ 47.003,27€ κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε πξνο
θάιπςε αλαγθώλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνύ COVID-19 (αξηζκ.
πξση. 30520/21-05-2020) Σ.Π. & Γ.»
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iii) ζηνλ ΚΑ 1219.26 ην πνζό ησλ 44.599,50€ κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε πξνο
θάιπςε αλαγθώλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνύ COVID-19 (αξηζκ.
πξση. 63787/01-10-2020) Σ.Π. & Γ.»
β) σο πξνο ηα έμνδα :
i) ζηνπο παξαθάησ ΚΑ:
ΚΑΕ

ΕΡΓΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΟΟ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ

10-6274.01

Απνιύκαλζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ

3.000,00€

10-6631.01

Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ
πιηθνύ

2.000,00€

20-6063.05

Μέζα Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθνύ γηα ηελ απνθπγή
ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνπ COVID -19

5.000,00€
10.000,00€

ii) ζηνπο παξαθάησ ΚΑ:

ΚΑΕ

ΕΡΓΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΟΟ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ

00-6431.03

Καηαζθεπή θ πξνκήζεηα δπν (2) ηειενπηηθώλ
κελπκάησλ γηα ηελ ζηήξημε ηεο ηνπξηζηηθήο
πεξίνδν θαη ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο κεηά ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ COVID-19

24.800,00€

10-6274.01

Απνιύκαλζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ

12.203,27€

10-6635.02

Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο (απνιπκαληηθώλ
θιπ ) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ιόγσ
ηνπ COVID-19

5.000,00€

20-6063.05

Μέζα Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθνύ γηα ηελ απνθπγή
ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνπ CONID-19

5.000,00€
47.003,27€
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iii) ζηνπο παξαθάησ ΚΑ:

ΚΑΕ

ΕΡΓΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΟΟ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ

00-6715.01

Δπηρνξήγεζε ηεο ΚΔΓΖΕΑΜ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ COVID -19 γηα ηελ βνήζεηα ησλ
εππαζώλ θαη επάισησλ νκάδσλ ηνπ Γήκνπ καο
κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην πίηη

15.000,00

00-6821.01

Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο

22.099,50

10-7135.03

Πξνκήζεηα δύν (2) ζεξκηθώλ θακεξώλ

7.500,00
44.599,50€

Ζ Πξντζηάκελε

Ζ Σακίαο ηνπ Γήκνπ

Ζ Τπεύζπλε

Λνγηζηεξίνπ

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ

Αηθαηεξίλε Γηνβάλε

Δπαγγειία Φξάληδα

Κπξηαθή Γεσξγνύδε
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Η Οικονομική Επιτροπή αφοφ ζλαβε υπόψη:


την ειςήγηςη του προζδρου,




ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο.
άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αποδζχεται την χρηματοδότηςη για την κάλυψη εκτάκτων αναγκϊν που προκλήθηκαν
από την εμφάνιςη του κορονοϊοφ covid 19».
Β) Κατανζμει την χρηματοδότηςη ςφμφωνα με την ειςήγηςη τησ Οικονομικήσ Τπηρεςίασ:
α) σο πξνο ηα έζνδα:
ΚΑ

ΕΡΓΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΟΟ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ

1219.21

Δπηρνξήγεζε πξνο θάιπςε αλαγθώλ γηα ηελ
απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνύ COVID-19

10.000,00

1219.23

«Δπηρνξήγεζε πξνο θάιπςε αλαγθώλ γηα ηελ
απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνύ COVID-19

47.003,27

1219.26

Δπηρνξήγεζε πξνο θάιπςε αλαγθώλ γηα ηελ
απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνύ COVID-19

44.599,50

β) σο πξνο ηα έμνδα :
i) ζηνπο παξαθάησ ΚΑ:
ΚΑΕ

ΕΡΓΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΟΟ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ

10-6274.01

Απνιύκαλζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ

3.000,00€

10-6631.01

Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ
πιηθνύ

2.000,00€

20-6063.05

Μέζα Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθνύ γηα ηελ απνθπγή
ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνπ COVID -19

5.000,00€
10.000,00€

ΑΔΑ: ΨΛ15ΩΡΚ-ΤΝΩ

ii) ζηνπο παξαθάησ ΚΑ:

ΚΑΕ

ΕΡΓΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΟΟ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ

00-6431.03

Καηαζθεπή θ πξνκήζεηα δπν (2) ηειενπηηθώλ
κελπκάησλ γηα ηελ ζηήξημε ηεο ηνπξηζηηθήο
πεξίνδν θαη ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο κεηά ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ COVID-19

24.800,00€

10-6274.01

Απνιύκαλζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ

12.203,27€

10-6635.02

Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο (απνιπκαληηθώλ
θιπ ) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ιόγσ
ηνπ COVID-19

5.000,00€

20-6063.05

Μέζα Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθνύ γηα ηελ απνθπγή
ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνπ CONID-19

5.000,00€
47.003,27€

iii) ζηνπο παξαθάησ ΚΑ:
ΚΑΕ

ΕΡΓΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΟΟ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ

00-6715.01

Δπηρνξήγεζε ηεο ΚΔΓΖΕΑΜ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ COVID -19 γηα ηελ βνήζεηα ησλ
εππαζώλ θαη επάισησλ νκάδσλ ηνπ Γήκνπ καο
κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην πίηη

15.000,00

00-6821.01

Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο

22.099,50

10-7135.03

Πξνκήζεηα δύν (2) ζεξκηθώλ θακεξώλ

7.500,00
44.599,50€

ΑΔΑ: ΨΛ15ΩΡΚ-ΤΝΩ

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 145/2020

Αθού αναγνώζηηκε ηο ππακηικό αςηό ςπογπάθεηαι ωρ ακολούθωρ.
Ο ππόεδπορ
Τα μέλη
(ςπογπαθή)

(ςπογπαθέρ)
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
&
ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ

ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

