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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 8/24-03-2020 
Αριθ.Αποφ. 63/2020    

ΘΕΜΑ: Υποβολή  πρότασης χρηματοδότησης  του έργου «Προσθήκη κατ΄ 

επέκταση και καθ΄ ύψος Α΄ ορόφου στο κτήριο του Λυκείου Μονεμβασίας» στο 

Ε.Π  Πελοπόννησος, Άξονα Προτεραιότητας 2Β «Υποδομές υποστήριξης 

ανθρώπινου δυναμικού» και έγκριση μελετών. 

 

        Στους Μολάους, σήμερα την  24-03-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με 

αριθμό πρωτοκόλλου: 3148/20-03-2020, δια περιφοράς πρόσκληση  που στάλθηκε 

ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 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 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη και ένα (1) μέλος αναπληρωματικό, δηλαδή:  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Παναρίτης Ηλίας   

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5 Παπαδάκης Πιερρής  

6) Καλογράνης Δημήτριος 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 
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 Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 5ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της τα    εξής: 

 Στην παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4674/2019 (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020) 

αναφέρονται τα εξής:  

2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) προστίθεται περίπτωση κβ', 

ως εξής: 

κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή 

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.». 

      Συνεχίζοντας οκ. πρόεδρος ανέφερε  ότι  Δήμος Μονεμβασίας, έχοντας ώριμη τη 

μελέτη «Προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος Α΄ ορόφου στο κτήριο του 

Λυκείου Μονεμβασίας» προγραμματίζει την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση 

στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 4062/2019 πρόσκλησης  ΠΕΛ 76, στο  Ε.Π  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Άξονα Προτεραιότητας 2Β «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο Αναβάθμιση των υποδομών 

πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – κτιριακές υποδομές και στη Δράση  

Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

       Το Λύκειο της Μονεμβασίας  βρίσκεται  σε  κοινό  χώρο μαζί  με  το Γυμνάσιο 

εντός του οικισμού Γέφυρα.   

           Το υφιστάμενο Λύκειο είναι  ένα ισόγειο κτίριο, στο  οποίο βρίσκονται οι  αίθουσες 

διδασκαλίας και λόγω έλλειψης χώρου, τα γραφεία των καθηγητών βρίσκονται στο 

κτίριο του γυμνασίου και οι μαθητές εξυπηρετούνται από τις τουαλέτες του 

γυμνασίου. Με αυτή την μελέτη προτείνεται  η προσθήκη καθ’ ύψος  και 

κατ΄επέκταση στο κτίριο ώστε να δημιουργηθούν χώροι γραφείων , αίθουσες 

διδασκαλίας, τουαλέτες και κλιμακοστάσιο.   

        Συγκεκριμένα με την προσθήκη κατ΄επέκταση και καθ΄ύψος  Α΄ορόφου στο κτίριο,    

το κτίριο του Λυκείου θα διαμορφωθεί ως εξής:   

Ισόγειο: βιβλιοθήκη , εργαστήριο καλλιτεχνικών, τρεις αίθουσες διδασκαλίας, 

αποθήκη – λεβητοστάσιο,  τουαλέτες , κλίμακα και Α΄ όροφος : Δύο γραφεία, 

τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσα πληροφορικής.    

Το Κτίριο του Λυκείου έχει συνολική κάλυψη Ε= 1.118,96m², με Ε προσθήκης 

ισογείου=156,37m², Ε υφιστάμενου ισογείου=241,96m²  και  Ε ορόφου    = 385,18m².   

           Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι τη λήψη απόφασης από την Οικονομική 

Επιτροπή  του Δήμου Μονεμβασίας (άρθρο 117 παρ. 2 του Ν.4674/2020) για την 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3852%2F2010
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υποβολή  πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης  «Προσθήκη κατ΄ επέκταση 

και καθ΄ ύψος Α΄ ορόφου στο κτήριο του Λυκείου Μονεμβασίας» 

προϋπολογισμού 850.000,00€ στο Ε.Π  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Άξονα Προτεραιότητας 

2Β «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο 

Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – 

κτιριακές υποδομές και στη Δράση  Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – κτιριακές υποδομές της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π «Πελοπόννησος» καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων μελετών 

και κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά. 

         Κατόπιν των ανωτέρω η ΟΕ αφού έλαβε υπόψη της  την παρ. 2 του άρθρου 117 

του ν. 4674/2019 (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020) , τις μελέτες του εν λόγω έργου   

Αποφασίζει  ομόφωνα  

Την υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης  του έργου «Προσθήκη κατ΄ επέκταση και 

καθ΄ ύψος Α΄ ορόφου στο κτήριο του Λυκείου Μονεμβασίας» στο Ε.Π  Πελοπόννησος, 

Άξονα Προτεραιότητας 2Β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού»  και την  

έγκριση  των ανάλογων μελετών.      

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
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