
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 29/14-12-2020 
Αριθ.Αποφ. 313/2020    

ΘΕΜΑ:   Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ύψους 

154.936,57€ για τα έργα με τίτλο α)Ανακαίνιση και Διαμόρφωση Δημοτικών 

Κτιρίων Δ.Ε. Βοιών συνολικού προϋπολογισμού 63.358,91€ και β) Ανακαίνιση 

και Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μονεμβασίας και Ζάρακα συνολικού 

προϋπολογισμού 178.499,36€ από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική 

Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7035/2019 και κωδικό 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου - 

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού - Εξουσιοδότηση δημάρχου για την 

υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ). 

                                                      

     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».  
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 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 

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 2ο  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 από το Πράσινο Ταμείο ύψους 
154.936,57€ για τα έργα με τίτλο α)Ανακαίνιση και Διαμόρφωση Δημοτικών 
Κτιρίων Δ.Ε. Βοιών συνολικού προϋπολογισμού 63.358,91€ και β) Ανακαίνιση 
και Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μονεμβασίας και Ζάρακα συνολικού 
προϋπολογισμού 178.499,36€ από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική 
Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7035/2019 και κωδικό 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου - 
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Αναμόρφωση του προϋπολογισμού - Εξουσιοδότηση δημάρχου για την 
υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ).  
 
 Το Πράσινο Ταμείο (Ν.Π.Δ.Δ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
με το αριθ. πρωτ. 7035/2019 έγγραφό του κάλεσε τους Δήμους της χώρας 
να  υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση». 
 Ο Δήμος Μονεμβασίας έχοντας ώριμες μελέτες, ανταποκρινόμενος στην 
αναφερόμενη πρόσκληση, υπέβαλε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου 
Ταμείου, δυο (2) προτάσεις:  
 
α)Αριθ. πρωτ. 004048/24-06-2020 «Ανακαίνιση και Διαμόρφωση Δημοτικών 
Κτιρίων Δ.Ε. Βοιών» συνολικού προϋπολογισμού 63.358,91€ με  
Υποέργο 1: Επισκευές και Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Βελανιδίων 
Δ.Ε Βοιών Π/Υ 30.221,84€ και  
Υποέργο 2:Επισκευές και Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Κάτω 
Καστανέας Δ.Ε Βοιών Π/Υ 33.137,07€ και  
 
 
 
β)Αριθ. πρωτ. 004052/24.06.2020 «Ανακαίνιση και Διαμόρφωση Δημοτικών 
Κτιρίων Δ.Ε. Μονεμβασίας και ΔΕ Ζάρακα» συνολικού προϋπολογισμού 
178.499,36€ με  
Υποέργο 1: Επισκευές και Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Σχολείου 
Αγγελώνας Δ.Ε Μονεμβασίας Π/Υ 98.500,00 € και  
Υποέργο 2: Επισκευές και Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Δημοτικού 
Σχολείου Χάρακα ΔΕ Ζάρακα  Π/Υ 79.999,36€ 
  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου με την αριθ. 198.1.1/2020 (Α.Δ.Α: 
6ΤΦΒ46Ψ844-ΤΡ2) απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε την ένταξη των έργων  
«Ανακαίνιση και Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Βοιών» και «Ανακαίνιση 
και Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μονεμβασίας και ΔΕ Ζάρακα», στον 
Άξονα 1, «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου 
Ταμείου με κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του 
Πράσινου Ταμείου. 
Το ποσό ένταξης των έργων/υποέργων είναι: 
 

α/α Τίτλος πράξης Συν. 
Προϋπολογ

ισμός 
Με ΦΠΑ 

Ποσό 
Χρηματο
δότησης 

από 
Πράσινο 
Ταμείο  
(80%) 

Ποσό 
συμμετοχής 
από ιδίους 
πόρους του 

Δήμου  
(20%) + Μη 
επιλέξιμες 
δαπάνες 

1 Ανακαίνιση και 
Διαμόρφωση  Δημοτικών 
Κτιρίων Δ.Ε. Βοιών  

 
63.358,91€ 

 
50.687,1

3€ 

 
12.671,78€ 

Υπ
.1 

Επισκευές και Διαμορφώσεις 
πρώην Δημοτικού Σχολείου 
Βελανιδίων ΔΕ Βοιών 

 
30.221,84€ 

 
24.177,4

7€ 

 
6.044,37€ 

Υπ 
2 

Επισκευές και Διαμορφώσεις 
πρωην Δημοτικού Σχολείου 
Κάτω Καστανέας ΔΕ Βοιών 

 
33.137,07€ 

 
26.509,6

6€ 

 
6.627,41€ 

2 Ανακαίνιση και 
Διαμόρφωση  Δημοτικών 
Κτιρίων Δ.Ε. Μονεμβασίας και 
Ζάρακα  

178.499,36 
€ 
 

104.249,
44€ 

74.249,92€ 

Υπ Επισκευές και Διαμορφώσεις 98.500,00 € 40.249,9 58.250,04€ 
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1 πρώην Δημοτικού Σχολείου 
Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας 

(48.187,55 
δαπάνες μη 
χρηματοδο
τούμενες  
από το 

πρόγραμμα    
50.312,45 
δαπάνες 

χρηματοδο
τούμενες 
από το 

πρόγραμμα
) 

6€ (εκ των οποίων 
οι 48.187,55€ 
αφορούν 
δαπάνες που δε 
χρηματοδοτούντ
αι από το 
πρόγραμμα  και 
οι 10.062,49€ 
αφορούν το 20% 
συμμετοχής του 
Δήμου για τις 
επιλέξιμες 
δαπάνες) 

Υπ 
2 

Επισκευές και Διαμορφώσεις 
πρωην Δημοτικού Σχολείου 
Χάρακα ΔΕ Ζάρακα 

 
79.999,36€ 

 
63.999,4

8€ 

 
15.999,88€ 

 
 

 Επισημαίνεται ότι για το ποσό συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας ύψους 
86.921,70€ που αφορά: α)48.187,55€ για τις Μη επιλέξιμες δαπάνες από το 
πρόγραμμα για το  έργο «Ανακαίνιση και Διαμόρφωση  Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. 
Μονεμβασίας και Ζάρακα» και συγκεκριμένα του Υποέργου 1: Επισκευές και 
Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας και  
β)38.734,15€ για τις δαπάνες που αφορούν  το ποσοστό  συμμετοχής του Δήμου 
(20%) επί των επιλέξιμων δαπανών, είχε ληφθεί η με αριθ. 136/2020 
(Α.Δ.Α:6Θ8ΜΩΚ9-ΖΥ1) απόφαση Ο.Ε Μονεμβασίας με την οποία δεσμεύονταν η 
Ο.Ε για κάλυψή τους από ιδίους πόρους σε περίπτωση εντάξεώς τους, ύστερα από 
αναμόρφωση και έγκριση του Δ.Σ.   
 
  
Κατόπιν των αναφερομένων, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει: 

 
1. Την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 154.936,57€ σύμφωνα με 

την αριθ. 198.1.1/2020 (Α.Δ.Α: 6ΤΦΒ46Ψ844-ΤΡ2) απόφασή του Πράσινου 
Ταμείου, για τα έργα «Ανακαίνιση και Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων 
Δ.Ε. Βοιών» και «Ανακαίνιση και Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. 
Μονεμβασίας και ΔΕ Ζάρακα» συνολικού οριστικού προϋπολογισμού 
241.858,27 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

2. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την κάλυψή από ιδίους πόρους 
του Δήμου του ποσού συμμετοχής συνολικού ύψους  86.921,70€ που αφορά:  
α)48.187,55€ για τις Μη επιλέξιμες δαπάνες από το πρόγραμμα για το  έργο 
«Ανακαίνιση και Διαμόρφωση  Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μονεμβασίας 
και Ζάρακα» και συγκεκριμένα για το Υποέργο 1: Επισκευές και 
Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας και  
β)38.734,15€ για τις δαπάνες που αφορούν  το ποσοστό  συμμετοχής του 
Δήμου (20%) για τις επιλέξιμες δαπάνες και 

3. Την εξουσιοδότηση του δημάρχου Μονεμβασίας για την υπογραφή του 
Συμφώνου αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ). 

 

   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 
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1. Την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 154.936,57€ 
σύμφωνα με την αριθ. 198.1.1/2020 (Α.Δ.Α: 6ΤΦΒ46Ψ844-ΤΡ2) 
απόφασή του Πράσινου Ταμείου, για τα έργα «Ανακαίνιση και 
Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Βοιών» και «Ανακαίνιση 
και Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μονεμβασίας και ΔΕ 
Ζάρακα» συνολικού οριστικού προϋπολογισμού 241.858,27 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

2. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την κάλυψή από ιδίους 
πόρους του Δήμου του ποσού συμμετοχής συνολικού ύψους  
86.921,70€ που αφορά:  
α)48.187,55€ για τις Μη επιλέξιμες δαπάνες από το πρόγραμμα για 
το  έργο «Ανακαίνιση και Διαμόρφωση  Δημοτικών Κτιρίων 
Δ.Ε. Μονεμβασίας και Ζάρακα» και συγκεκριμένα για το 
Υποέργο 1: Επισκευές και Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού 
Σχολείου Αγγελώνας και  
β)38.734,15€ για τις δαπάνες που αφορούν  το ποσοστό  
συμμετοχής του Δήμου (20%) για τις επιλέξιμες δαπάνες και 

3. Την εξουσιοδότηση του δημάρχου Μονεμβασίας για την υπογραφή 
του Συμφώνου αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ). 

 

 

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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