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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

             

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ   13 /2020

Αριθμός Απόφασης:   4  98  

1  o    Θέμα   ΕΚΤΟΣ  Ημερήσιας Διάταξης  
Εγκριση  οικονομικής  ενίσχυσης  στις  Ιερές  Μητροπόλεις  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  ως 
κατεπείγουσα ανάγκη στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid-19  

(απ:85515/21228)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην Τρίπολη σήμερα στις  στις   14  /  0  4  /2020, ημέρα   Μεγάλη Τρίτη   και ώρα   10:30   
π.μ.   συνήλθε  σε  συνεδρίαση  μεσω   ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ η  Οικονομική  Επιτροπή 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από την  Αρ. Πρωτ : οικ.  83789/20734/  10-04-
2020 πρόσκληση και σύμφωνα: 

1)τις  διατάξεις  των  άρθρων 175  και  177  του Ν.  3852/7-6-2010  (ΦΕΚ  87/τ.Α/7-6-
2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2)τις διατάξεις    της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-
2010),  “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  όπως τροποποιήθηκαν   και ισχύουν.  

3)την αριθμ 447 /08-09-2019 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου (πρακτικό 16/8-9-2019) σχετικά με την εκλογή μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής.

4)Την  α.π. 248549/60802 /12-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη ( ΦΕΚ 770/ τ. Υ.Ο. 
Δ.Δ./ 23-09-2019) με την οποία ορίσθηκε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής .
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5)την  α.π. 254557/62263 /20-09-2019  απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ ΩΣΘΠ7Λ1-
Λ87)  με  την  οποία  ορίσθηκαν  Αντιπεριφερειάρχες  ως  μέλη  της  Οικονομικής 
Επιτροπής .

6)  Την εκ της ευθείας και  ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων   του άρθρου 10 της 

αριθμ.  11   Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/τ.Α΄/11-3-2020) 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

7) Την  με αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο  του 

Υπουργείου  Εσωτερικών περί  “Σύγκλησης  συλλογικών  οργάνων  των  Δήμων,  των 

Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα 

λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού CONID-19”.

8) Την  με  αριθμ.  Πρωτ.  1822/16-3-2020  (ΑΔΑ:  ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο  του 

Υπουργού  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  περί  “Παροχής  διευκρινήσεων  και  οδηγιών 

σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presenve.gov.gr”

Στην παρούσα συνεδρίαση συμμετείχαν  οι κ.κ. :

1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος

2. ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

4. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΩΝΑΣ 

5. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

6. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

8. ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

9. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

11. ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ως μέλη 
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Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η   κ.Μαρία Καραλή υπάλληλος της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου , ως  γραμματέας. 

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.

............................................................................................................................

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. 
Πρωτ: 85515/21228/2020 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Περιφέρειας 
Πελοποννήσου,  η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση  για  έγκριση  οικονομικής  ενίσχυσης  στις  Ιερές  Μητροπόλεις  της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου  ως κατεπείγουσα ανάγκη στα πλαίσια των μέτρων για την 
αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19.

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  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 
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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. Τα  αιτήματα  των  Ιερών  Μητροπόλεων  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 υλοποίηση των ενοριακών 
συσσιτίων ενόψει των εορτών του Πάσχα.

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. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την  έγκριση  της  οικονομικής  ενίσχυσης  των  Ιερών  Μητροπόλεων  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ως κατωτέρω: 

α/α ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Ιερά  Μητρόπολης 
Αργολίδας 

20.000 Παροχή ειδών τροφίμων 20 άπορες 
οικογένειες . Ενίσχυση του συσσιτίου του 

Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας για παροχή 
γευμάτων σε 150 άτομα.

2. Ιερά Μητρόπολη 
Μαντινείας και 
Κυνουρίας 

20.000 Παροχή ειδών τροφίμων σε 500 άπορες 
οικογένειες. Ενίσχυση των Κοινωνικών δομών 
της  για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του COVID-19
3. Ιερά Μητρόπολη 

Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως 

15.000 Ενίσχυση του προγράμματος παροχής 
γευμάτων σε άπορους  και των κοινωνικών 
δομών για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης 

της διασποράς του COVID-19
4. Ιερά Μητρόπολη 

Κορινθίας 
20.000 Ενίσχυση του προγράμματος παροχής 

γευμάτων σε άπορους  και των κοινωνικών 
δομών για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης 

της διασποράς του COVID-19
5. Ιερά Μητρόπολης 

Μονεμβασίας και 
Σπάρτης 

20.000 Ενίσχυση του προγράμματος παροχής ειδών 
τροφίμων  σε 300 άπορους  (μοναχικά άτομα 
και οικογένειες)  και των κοινωνικών δομών 

για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της 
διασποράς του COVID-19

6. Ιερά Μητρόπολη 
Μάνης 

20. 000 Ενίσχυση του προγράμματος παροχής ειδών 
τροφίμων  σε 185 άπορους  (μοναχικά άτομα 
οικογένειες)  και των κοινωνικών δομών για 

την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της 
διασποράς του COVID-19

7. Ιερά Μητρόπολη 
Μεσσηνίας 

20.000 Ενίσχυση του προγράμματος παροχής ειδών 
τροφίμων  άπορους  (μοναχικά άτομα 
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οικογένειες)  και των κοινωνικών δομών για 
την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του COVID-19
8. Ιερά Μητρόπολη 

Τριφυλίας 
15.000 Ενίσχυση του προγράμματος παροχής 

γευμάτων σε άπορους  και των κοινωνικών 
δομών για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης 

της διασποράς του COVID-19
ΣΥΝΟΛΟ 150000 βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης στον ΕΦ 072 

και  ΚΑΕ  5152.0001  του προϋπολογισμό 2020 
της Περιφέρειας / ΠΕ Αρκαδίας  

...Ακολουθούν υπογραφές”

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  την  οικονομική  ενίσχυση  των  Ιερών  Μητροπόλεων  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 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 υλοποίηση των ενοριακών συσσιτίων 
ενόψει των εορτών του Πάσχα, ως κατωτέρω : 

α/α ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1 Ιερά  Μητρόπολης 
Αργολίδας 

20.000 Παροχή ειδών τροφίμων 20 άπορες οικογένειες 
. Ενίσχυση του συσσιτίου του Ιερού Ναού της 
Ευαγγελίστριας για παροχή γευμάτων σε 150 

άτομα.
2 Ιερά Μητρόπολη 

Μαντινείας και 
Κυνουρίας 

20.000 Παροχή ειδών τροφίμων σε 500 άπορες 
οικογένειες. Ενίσχυση των Κοινωνικών δομών 
της  για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του COVID-19
3 Ιερά Μητρόπολη 

Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως 

15.000 Ενίσχυση του προγράμματος παροχής 
γευμάτων σε άπορους  και των κοινωνικών 

δομών για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της 
διασποράς του COVID-19

4 Ιερά Μητρόπολη 
Κορινθίας 

20.000 Ενίσχυση του προγράμματος παροχής 
γευμάτων σε άπορους  και των κοινωνικών 

δομών για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της 
διασποράς του COVID-19

5 Ιερά Μητρόπολης 
Μονεμβασίας και 
Σπάρτης 

20.000 Ενίσχυση του προγράμματος παροχής ειδών 
τροφίμων  σε 300 άπορους  (μοναχικά άτομα 

και οικογένειες)  και των κοινωνικών δομών για 
την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς 

του COVID-19
6 Ιερά Μητρόπολη 20. 000 Ενίσχυση του προγράμματος παροχής ειδών 
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Μάνης τροφίμων  σε 185 άπορους  (μοναχικά άτομα 
οικογένειες)  και των κοινωνικών δομών για την 

λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς 
του COVID-19

7 Ιερά Μητρόπολη 
Μεσσηνίας 

20.000 Ενίσχυση του προγράμματος παροχής ειδών 
τροφίμων  άπορους  (μοναχικά άτομα 

οικογένειες)  και των κοινωνικών δομών για την 
λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς 

του COVID-19
8 Ιερά Μητρόπολη 

Τριφυλίας 
15.000 Ενίσχυση του προγράμματος παροχής 

γευμάτων σε άπορους  και των κοινωνικών 
δομών για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του COVID-19
ΣΥΝΟΛΟ 150. 000 βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης στον ΕΦ 072 

και  ΚΑΕ  5152.0001  του  προϋπολογισμό  2020 
της Περιφέρειας / ΠΕ Αρκαδίας  

Η  παρούσα     απόφαση     θ’  ανακοινωθεί   από  τον  κ.Πρόεδρο  στην  πρώτη   
συνεδρίαση  μετά  τη  λήξη  των  μέτρων  αποφυγής  της  διάδοσης  του  κορωνοϊου 
COVID  -19.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 498/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω:

1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος

2. ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

4. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΩΝΑΣ 

5. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

6. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

8. ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

9. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΔΑ: ΡΟΡ17Λ1-22Λ



11. ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ως μέλη 

Η γραμματέας

Μαρία Καραλή 

ΑΔΑ: ΡΟΡ17Λ1-22Λ
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