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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  15/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  265/2015 
 
«Περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Δημιουργία Συστήματος 
Ερμηνείας Περιβάλλοντος του Αίθριου και της Αίθουσας Υποδοχής του Μουσείου 
Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης». 
  
    Στους Μολάους σήμερα στις επτά (07) του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 15/01.10.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένας (21) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμ. Δ.Σ. 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Δρίβας Θεόδωρος 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 3. Λεκάκης Δημήτριος 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 4. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 5. Δουμάνη  Σοφία 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 6. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 8. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντιδήμαρχος   
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Βουνελάκης Γεώργιος   
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
12. Κολλιάκος Ιωάννης   
13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
17. Χριστάκος Σταύρος   
18. Κόκκορης Παναγιώτης   
19. Κουλουβάκος Βασίλειος   
20. Σταθάκης Νεκτάριος   
21. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη 
Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, 
Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης. 
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   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο ένατο (19ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο ο οποίος 
είπε τα εξής: 
   Με την αριθ. 193/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδεχθήκαμε την ένταξη 
του έργου «δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας 
υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
αυτού» στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007–2013» με την αριθ. 
12228/29.6.2015 Απόφαση ένταξης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
περιβάλλοντος και Ενέργειας, προϋπολογισμού 143.910,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
   Με μέριμνα της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α Αναπτυξιακή Πάρνωνα 
συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τεύχη δημοπράτησης για το 
τμήμα που αφορά τη δημιουργία του συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος που αφορά σε 
προμήθεια εξοπλισμού (προϋπολογισμού με ΦΠΑ 73.800,00 ευρώ) και για το τμήμα που αφορά 
τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου  που αφορά σε κατασκευές έργου (προϋπολογισμού με 
ΦΠΑ 70.110,00 ευρώ). 
   Σε ότι αφορά στη δημιουργία του συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος, σύμφωνα με το 
τεύχος της τεχνικής και θεματικής μελέτης, το αντικείμενο ορίζεται ως ο σχεδιασμός, η 
οργάνωση, η κατασκευή και η εγκατάσταση διαδραστικών και μη, διοραμάτων και συνθέσεων, 
εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου του παλιού Δημοτικού Σχολείου, που στεγάζει σε χώρο του 
το Μουσείο Προβολής και Ανάδειξης της Ναυτικής παράδοσης.  
   Στόχος είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση των χώρων του κτιρίου, ώστε οι επισκέπτες να 
έχουν δυνατότητες ενημέρωσης, διασκέδασης και ξεκούρασης χάρη σε ειδικά διαμορφωμένα 
σημεία. 
   Με την αριθ. 16519/9.9.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής & 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (Ε.Υ Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007–
2013 του ανωτέρω Υπουργείου, προεγκρίθηκε η δημοπράτηση της δράσης αυτής και ως εκ 
τούτου μπορούμε να ενεργήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή.  
   Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το 
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που 
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο 
το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η 
Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του 
δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει 
αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως 
όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα 
σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, 
ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην 
έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω 
της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η 
Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την 
έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012). 

 Για το λόγο αυτό έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και 
1. την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) 
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2. Το άρθρ.209 παρ. 1 του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

3. το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
   Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας  
«δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του 
Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης» που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού 
(προϋπολογισμού με ΦΠΑ 73.800,00 ευρώ), σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
που θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία, κατόπιν Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου η οποία θα εγκρίνει τα συντασσόμενα τεύχη, θα προσδιορίζει τον τρόπο εκτέλεσης και θα 
καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού.- 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
   Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας  με τίτλο «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας 
περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης 
Νεάπολης» προϋπολογισμού με ΦΠΑ 73.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οποία θα εγκρίνει τα συντασσόμενα τεύχη, θα προσδιορίζει τον τρόπο εκτέλεσης 
και θα καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού.- 
   Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης. 
 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  165/2015. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                         Η Γραμματέας       Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Απούσα 
 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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