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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 40/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 Θέμα: «Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω του 

κορονοϊού». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της  δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 16657/13-08-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος 

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

 

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ. Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο. 

  

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 80 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας   

του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Κατσικοβόρδος), που έχει ως εξής:  

 «…..Με την αρθμ. Πρωτ. 61397/17-08-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 

κατανεμήθηκε στον Δήμο Πρέβεζας έκτακτη επιχορήγηση συνολικού ποσού 148.100,00 ευρώ 

για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του 

κορονοϊου SARS-CoV-2. Η κατανομή γίνεται για την ενίσχυση της ρευστότητας λόγω της 

μείωσης των εσόδων, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού SARS-CoV-2και για τον περιορισμό της διασποράς του. Τα 

ποσά της κατανομής θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την 

εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2καθώς και λοιπές δαπάνες τους. 

Παρακαλούμε για την αποδοχή των ανωτέρω επιχορηγήσεων προκειμένου να εισαχθούν στον 

προϋπολογισμό με αναμόρφωση...…». 

                             

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν  σχετικά.  

 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

ΑΔΑ: ΩΣΥΥΩΞΧ-ΟΑΡ



• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

Αποδέχεται την επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την  κάλυψη έκτακτων και 

επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου SARS-CoV-2,  ποσού 

εκατό σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατό  ευρώ (148.100,00 €), προκειμένου να εισαχθεί στον 

προϋπολογισμό με αναμόρφωση. 

 

 

 

 

 

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  509/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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