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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 29/14-12-2020 
Αριθ.Αποφ. 312/2020    

ΘΕΜΑ:  Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου {Επανάχρηση-Αξιοποίηση 

τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Μονεμβασίας} από το πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης»- Αναμόρφωση προϋπ/σμού – Έγκριση υλοποίησης – 

τρόπου εκτέλεσης.                                                      

     Στους Μολάους, σήμερα την  14-12-2020  ημέρα Δευτέρα και  από ώρα 10:00 

π.μ. έως και 12:30μ.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: 14920/10-12-2020 

σε Ορθή Επανάληψη 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>. 

• Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 

τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».  

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  

ε πτά  (7) μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό 

μέλος   , δηλαδή:        

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Παπαδάκης Πιερρής 
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5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 1ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της  τα   εξής: 

  Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το  

άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

       η).Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη 

χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων 

από εθνικούς πόρους , πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου 

φορέα και αποφασίζει όπου απαιτείται για την αποδοχή χρηματοδότησης ή 

επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως 

αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης .». 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 07-12-2020 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας στην  

οποία αναφέρονται  τα εξής: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Σχετικά: με την Αποδοχή Χρηματοδότησης του έργου «Επανάχρηση - 
Αξιοποίηση  Τουριστικού Περιπτέρου στην  Τ.Κ  Μονεμβασίας» από το από το 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού -  Έγκριση 
υλοποίησης -  τρόπου εκτέλεσης. 

 

Ο Δήμος Μονεμβασιάς, έχοντας ώριμη τη μελέτη  «Επανάχρηση – 

Αξιοποίηση  Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ Μονεμβασίας» υπέβαλε στο 

πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» πρόταση για χρηματοδότησή 

του.  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής  του  ΥΠ.ΕΣ κατόπιν  

θετικής  αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή, αποφάσισε την ένταξη του έργου   

«Επανάχρηση -Αξιοποίηση  Τουριστικού Περιπτέρου στη  Τ.Κ.  Μονεμβασίας» 
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με ποσό 2.852.508,34€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Η πράξη αφορά την επέκταση υφιστάμενου κτιρίου του οποίου η 

αποκατάστασή του είχε χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με 

ποσό 2.120.000,00€   

Με την παρούσα εργολαβία θα πραγματοποιηθεί επέκταση των τριών 

στατικών ανεξάρτητων τμημάτων στο υφιστάμενο διώροφο κτίριο και συγκεκριμένα:  

α)τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 362,5 τ.μ.,  

β)τη δημιουργία control room 79,8 τ.μ., 

γ)αποθήκες-μηχανολογικές εγκαταστάσεις και wc 181,25 τ.μ. και  

δ)χώρους στάθμευσης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.  

Το κτίριο μετά την αποπεράτωση του έργου θα λειτουργήσει ως συνεδριακό 

και πολιτιστικό κέντρο, ενώ με την εγκατάσταση μόνιμης έκθεσης ερμηνείας ως 

μουσείο -εκθετήριο για τις ανάγκες τουριστικής προβολής της ευρύτερης περιοχής. 

 Κατόπιν των αναφερομένων, εισηγούμεθα: 
 

1. Την αποδοχή της απόφασης της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Εφαρμογής  του  ΥΠ.ΕΣ, που αφορά την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Επανάχρηση - Αξιοποίηση  

Τουριστικού Περιπτέρου στη  Τ.Κ.  Μονεμβασίας» ποσού  

2.852.508,34Ευρώ το οποίο συγχρηματοδοτείται από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων .   

2. Την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020,  ύστερα από την  εισήγηση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας ποσού 

2.852.508,34Ευρώ. 

3. Την έγκριση υλοποίησης του έργου - τρόπου εκτέλεσης.  

    Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 

07-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 

Δήμου, τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020). 

Αποφασίζουν   ομόφωνα 

1. Την αποδοχή της απόφασης της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Εφαρμογής  του  ΥΠ.ΕΣ, που αφορά την ένταξη του έργου στο 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Επανάχρηση - 

Αξιοποίηση  Τουριστικού Περιπτέρου στη  Τ.Κ.  Μονεμβασίας» 

ποσού  2.852.508,34Ευρώ το οποίο συγχρηματοδοτείται από πόρους της 
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Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων .   

2. Την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020,  ύστερα από την  

εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας ποσού 

2.852.508,34Ευρώ. 

3. Την έγκριση υλοποίησης του έργου και τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό 

διαγωνισμό. 

  

       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 

κάτω.  

    
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                               
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