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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Στη Δημητσάνα σήμερα Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 συνήλθε με τηλεδιάσκεψη μέσω 

της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11.03.2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγγράφου του 

Υπουργείου Εσωτερικών και των με αρ. πρωτ. 163/33282/29.05.2020 και 426/77233/13.11.2020 Εγκυκλίων 

του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, κατόπιν της με αρ. πρωτ 

3128/15.04.2021 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της. Η πρόσκληση γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και  εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  ως εξής: 

 
10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Κατανομή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 62.600,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών 

που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID – 19 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   62/2021 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Με την 31/2021 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε επιχορήγηση ποσού 62.600,00€ 

για την «Κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού 

COVID–19». Προτείνω την κατανομή του ποσού 62.600,00€ € ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                           
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ                                                       

                                      

1) κ. Κούλης Ευστάθιος (Δήμαρχος & Πρόεδρος Οικ.Επ.)  

2) κ. Καζάς Δημήτριος 
3) κ. Κατής Χρήστος  
4) κ. Καγιούλης Ευστάθιος 
5) κ. Μπόρας Δημήτριος 
6) κ. Συριόπουλος Λεωνίδας 
7) κ. Γιαννόπουλος Ιωάννης 
8) κ. Δημόπουλος Γεώργιος 
 

 

 

 

           1) κ. Λύτρας Μιλτιάδης 
              

(ο οποίος δεν προσήλθε αν και 
νόμιμα κλήθηκε) 
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Κ.Α. 
Εσόδων 

Κ.Α. Εξόδων Περιγραφή Ποσό κατανομής 

 
 

00.6495.80001 
Έκτακτη επιχορήγηση από εθνικούς πόρους κάλυψης 
έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν 
από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 

- 62.600,00 € 

 10.6631.004 
Προμήθεια γρήγορου τεστ αντιγόνου (Rapid Test & 
Self Test) για την άμεση ανίχνευση του κορωνοϊού 
COVID-19 

10.000,00€ 

 15.6699.001 

Προμήθεια τροφίμων και ειδών υγιεινής για την 
κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων, 
αναξιοπαθούντων και οικονομικά αδύνατων δημοτών 
στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 

10.000,00€ 

 20.6063.005 

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων 
που εμπλέκονται στην καθαριότητα, στις μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων και στις κοινωνικές υπηρεσίες 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 

10.000,00€ 

 10.6631.005 

Προμήθεια ειδών υγειονομικής προστασίας για την 
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών και των δομών 
του Δήμου Γορτυνίας στα πλαίσια αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

10.000,00€ 

 10.6041.010 

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων για τη διενέργεια 
δοκιμαστικών ταχέων μοριακών ελέγχων (Rapid Test 
) στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 

8.000,00€ 

 10.6054.005 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων για τη 
διενέργεια δοκιμαστικών ταχέων μοριακών ελέγχων 
(Rapid Test ) στα πλαίσια αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

2.000,00€ 

 10.6631.006 

Προμήθεια υγειονομικού  υλικού για τα εμβολιαστικά 
κέντρα που λειτουργούν στο Δήμο Γορτυνίας στα 
πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 

5.000,00€ 

 20.7336.80015 

Απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων, μονάδων υγείας, 
αστυνομικών τμημάτων και λοιπών υποδομών του 
Δήμου Γορτυνίας στα πλαίσια αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

7.600,00€ 

 

       Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως ακριβώς καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά, κατά την 

οποία τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έκαναν ερωτήσεις, παρατηρήσεις και τοποθετήθηκαν. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή με ψήφους 6 υπέρ της πρότασης μειοψηφούντων του κ. Γιαννόπουλου και 

του κ. Δημόπουλου και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του νόμου: 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Κατανέμει την επιχορήγηση ποσού 62.600,00€ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID–19 ως εξής:                       

Κ.Α. Εσόδων Κ.Α. Εξόδων Περιγραφή Ποσό κατανομής 

 
 

00.6495.80001 

Έκτακτη επιχορήγηση από εθνικούς πόρους 
κάλυψης έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που 
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού 
COVID-19 

- 62.600,00 € 

 10.6631.004 
Προμήθεια γρήγορου τεστ αντιγόνου (Rapid Test 
& Self Test) για την άμεση ανίχνευση του 
κορωνοϊού COVID-19 

10.000,00€ 

 15.6699.001 

Προμήθεια τροφίμων και ειδών υγιεινής για την 
κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων, 
αναξιοπαθούντων και οικονομικά αδύνατων 
δημοτών στα πλαίσια αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

10.000,00€ 

 20.6063.005 

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 
υπαλλήλων που εμπλέκονται στην καθαριότητα, 
στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και στις 
κοινωνικές υπηρεσίες έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19 

10.000,00€ 

 10.6631.005 

Προμήθεια ειδών υγειονομικής προστασίας για 
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών και 
των δομών του Δήμου Γορτυνίας στα πλαίσια 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 

10.000,00€ 

 10.6041.010 

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων για τη 
διενέργεια δοκιμαστικών ταχέων μοριακών 
ελέγχων (Rapid Test ) στα πλαίσια 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 

8.000,00€ 

 10.6054.005 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων για 
τη διενέργεια δοκιμαστικών ταχέων μοριακών 
ελέγχων (Rapid Test ) στα πλαίσια 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 

2.000,00€ 

 10.6631.006 

Προμήθεια υγειονομικού  υλικού για τα 
εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν στο Δήμο 
Γορτυνίας στα πλαίσια αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

5.000,00€ 

 20.7336.80015 

Απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων, μονάδων 
υγείας, αστυνομικών τμημάτων και λοιπών 
υποδομών του Δήμου Γορτυνίας στα πλαίσια 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 

7.600,00€ 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό (α/α): 62/2021, 

υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη 
(ακολουθούν υπογραφές) 

 
 

Ακριβές  απόσπασμα 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Ευστάθιος Χαρ. Κούλης 
         Δήμαρχος Γορτυνίας 
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