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                                                                                                                Αριθ. Απόφασης 120/2020 
                                                                                                                Ημερ. Απόφασης 29-ΔΕΚ-20 
                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
        Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 
18 / 2020  από 29-ΔΕΚ-20 
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε  με  
τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή  Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.7263/24-ΔΕΚ-20 έγγραφης πρόσκλησης 
του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε  μέλος, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν  να είναι παρόντα -7- 
ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
Αθανασίου Νικόλαος (Μέλος), Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος), Βαφίνης 
Πέτρος (Πρόεδρος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος), Μαλαματενιας Θεόδωρος (Αντιδήμαρχος), Σκιάνης 
Δημητριος (Αντιδήμαρχος) 
Απόντες 
 ΟΥΔΕΙΣ 
Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν 
ΘΕΜΑ: 5 
Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς τον δήμο Αλοννήσου ποσού ύψους 26.401,36 ευρώ για την κάλυψη 
έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την έναρξη  της συνεδρίασης  και εισηγούμενος  το 5ο  θέμα της ημερήσιας  διάταξης   
ανέγνωσε  την  αριθμ. 6916/10-12-2020  εισήγηση  της  οικονομικής  υπηρεσίας  « Κατόπιν της θέσης σε ισχύ 
του ν.4735/2020 (Α’ 197) επαναρρυθμίζονται / τροποποιούνται θέματα που αφορούν στην οικονομική διοίκηση 
και λειτουργία των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται το άρθρο 72 του ν.3852/2010 (Α΄87).Οι νέες αρμοδιότητες που αποδίδονται 
στην Οικονομική Επιτροπή των δήμων και δεν προβλέπονταν στο άρθρο 72 αφορούν στην: 
Περίπτ. ιη: λήψη απόφασης για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε 
αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά 
τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2του ν.4722/2020 (Α΄ 177). 
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 79903/20-11-2020, (ΑΔΑ: 9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ) απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών μας 
γνωστοποιήθηκε η έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ ευρώ, για την 
ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, 
προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού 
COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους. Η εν λόγω κατανομή αποδίδει στο Δήμο μας το ποσό των 26.401,36 ευρώ για 
την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. 
Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

 Το άρθρο 72 του ν.3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020. 
 Την με αριθ. πρωτ. 79903/20-11-2020, (ΑΔΑ:9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ) συνημμένη απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών με την οποία μας γνωστοποιήθηκε η έκτακτη επιχορήγηση προς τον δήμο Αλοννήσου ποσού ύψους 
26.401,36 ευρώ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του 
κορονοϊού COVID-19. 

 Την υπ’ αριθ. 166/20.12.2019, (ΑΔΑ: 6ΛΨΝΩΨ6-5ΕΦ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και την υπ’ αριθ. 2456/229096/09.01.2020, (ΑΔΑ: 
ΩΓΕ3ΟΡ10-ΑΘΟ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για 
την επικύρωσή του. 

 Την υπ’ αριθ. 68/13.07.2020, (ΑΔΑ: 6Ψ7ΞΩΨ6-Γ8Λ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 
ψηφίσθηκε η 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020. 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 117340/28.07.2020, (ΑΔΑ: 61ΥΙΟΡ10-ΛΗΦ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος. 

ΑΔΑ: 6ΡΕΣΩΨ6-ΞΦ5



 Τον Κ.Α. 06.00.1219.06 των εσόδων με τίτλο: «Κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού 
COVID-19». 

με την παρούσα απόφαση πρέπει να προχωρήσει: 
Στην Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς τον δήμο Αλοννήσου ποσού ύψους 26.401,36 ευρώ για την ενίσχυση της 
ρευστότητάς των Δήμων λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, 
προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού 
COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 79903/20-11-2020, (ΑΔΑ: 9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ) 
απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε  την εισήγηση  του προέδρου 
                                                                       Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται   την   έκτακτη  επιχορήγηση  προς τον δήμο Αλοννήσου ποσού ύψους 26.401,36 ευρώ για την ενίσχυση της 
ρευστότητάς του  Δήμου  λόγω της μείωσης των εσόδων του, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, 
προκειμένου να καλύψη  έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού 
COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες του, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 79903/20-11-2020, (ΑΔΑ: 9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ) 
απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 120 / 2020 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε 
το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                                                                            Αθανασίου Νικόλαος 
                                                                                                            Αναγνώστου Αλεξάνδρα  
                                                                                                            Αναγνώστου Παναγιώτης 
                                                                                                            Καλογιάννης Μιχαήλ 
                                                                                                            Μαλαματενιας Θεόδωρος  
                                                                                                            Σκιάνης Δημητριος  
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