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ΘΕΜ
Α

: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε Δήμους  της Περιφέρειας Πελοποννήσου  ως
κατεπείγουσα  ανάγκη  στα  πλαίσια  των  μέτρων  για  την  αντιμετώπιση  της
διασποράς του COVID-19 για την στήριξη συσσιτίων

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ειδικότερα

τις διατάξεις των άρθρων 159 , 176 και 186.

2. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο

διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.4270/2014  ΦΕΚ  143/Α/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  Διαχείρισης  και

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

4. Τις  διατάξεις  της  αριθμ.  249700/2016 ΦΕΚ 4345/Β/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε

η  αριθμ.  502/2016  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  περί  τροποποίησης  του  Οργανισμού

Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

5. Το ΠΔ 80/2016 ΦΕΚ 145/Α/2016 περί Αναλήψεων Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

6. Την παράγραφο 10 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως

αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3β του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30-3-

2020  ΠΝΠ  (ΦΕΚ  75  Α΄),  σύμφωνα  με  την  οποία  ΄΄Μέχρι  την  31-5-2020,  οι  δήμοι  και  οι

περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 3 του

άρθρου  10  της  από  11-3-2020  ΠΝΠ΄΄,  δηλαδή  με  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση,  κατά την περ.  γ  της  παρ.  2  του άρθρου 32 του Ν.  4412/2016.  Η
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σχετική  ανάθεση  γίνεται  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής.  Εάν  δεν  υπάρχει  στον

προϋπολογισμό επαρκής πίστωση, με την ίδια απόφαση ανάθεσης της Ο.Ε. γίνεται δεσμευτική

εισήγηση  για  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  η  οποία  εγκρίνεται  υποχρεωτικά  από  το

περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. 

7. Την 22195/7-4-2020  ΑΔΑ Ψ6ΗΖ46ΜΤΛ6-ΦΘΓ απόφαση του  Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα

«Έκτακτη κατανομή ποσού 8.500.000€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις

Περιφέρειες,  προς  κάλυψη  αναγκών  για  την  αντιμετώπιση  των  αρνητικών  συνεπειών  της

εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 βάσει της οποίας το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει στην

Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  συνολικό  ποσό  1.000.000€,  για  προμήθειες  υλικού  και  αγαθών

καθώς και λοιπών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης

του  κορονοϊού  COVID-19  και  ιδίως  για  την  αντιμετώπιση  αναγκών  που  αφορούν  στη  λήψη

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και ενίσχυσης των κοινωνικών τους

δομών για την υλοποίηση επισιτιστικών προγραμμάτων

8. Τις ανάγκες  Δήμων  της Περιφέρειας Πελοποννήσου που υλοποιούν πρόγραμμα συσσιτίων περί

οικονομικής  ενίσχυσης  τους  προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  ανάγκες  των  αρνητικών

συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και ιδίως για την αντιμετώπιση αναγκών που

αφορούν στη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και ενίσχυσης των

κοινωνικών τους δομών για την συνέχιση  του προγράμματος συσσιτίων σε απόρους.

9. Τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2020 στον οποίο έχει

προβλεφθεί σχετική πίστωση για τις ανάγκες της παρούσης στον ΕΦ 072 και ΚΑΕ 5152.0001. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει  την  οικονομική  ενίσχυση  των  κάτωθι  Δήμων  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  για  την
συνέχιση υλοποίησης  συσσιτίων σε απόρους δημότες ως εξής:

α/
α

ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Σ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Κορινθίων 30.000 Ενίσχυση  του  προγράμματος  παροχής  γευμάτων  σε
άπορους .

2. Ξυλοκάστρου  
Ευρωστίνης 

10.000 Ενίσχυση  του  προγράμματος  παροχής  γευμάτων  σε
άπορους .

3. Καλαμάτας 20.000 Ενίσχυση  του  προγράμματος  παροχής  γευμάτων  σε
άπορους .

ΣΥΝΟΛΟ
 Βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης στον ΕΦ 072 και ΚΑΕ

5152.0001 του προϋπολογισμό 2020 της Περιφέρειας /
ΠΕ Αρκαδίας  

Η απόφαση  υποβάλλεται προς έγκριση κατά την  επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Οικονομική Επιτροπή
2. Δήμο Κορινθίων                                                          

α) Γραφείο Δημάρχου 
β) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

2.    Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης 
α) Γραφείο Δημάρχου 
β) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

3.    Δήμο Καλαμάτας
       α) Γραφείο Δημάρχου 
       β) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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