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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  6ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  91/2018 
 
«Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». 
 
    Στους  Μολάους  σήμερα στις  30  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30, 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 
06/25.04.2018 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 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Κουλουβάκος Βασίλειος  Αντ/δρος Δ.Σ. 
 2. Χαραμή Αλεξάνδρα                 Γραμ/τέας Δ.Σ.  2. Λεκάκης Δημήτριος 
 3. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  3. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  5. Παπούλη Δέσποινα 
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  6. Τραϊφόρος Παναγιώτης           
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  7. Τσαφατίνου Κατερίνα 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα  8. Μεϊμέτης Γεώργιος 
 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη  9. Λυριωτάκης Ιωάννης 
10. Κολλιάκος Ιωάννης   
11. Παπαδάκης Πιερρής   
12. Πετράκης Χρήστος   
12. Χριστάκος Σταύρος                      
14. Δουμάνη  Σοφία   
15. Κόκκορης Παναγιώτης   
16. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
17. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
18. Σταθάκης Νεκτάριος   

     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, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων 
Αποστόλων, Γιομελάκης Αθανάσιος Ανω Καστανέας, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας 
Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, 
Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το  5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Βουνελάκη,  ο οποίος είπε τα εξής: 
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Με το αριθ. 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018) ο Υπουργός Εσωτερικών ενεργοποίησε το ειδικό 
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «Φιλόδημος ΙΙ». 

Με το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», το Υπουργείο Εσωτερικών σκοπεύει στην 
ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, την 
βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.  

Στο πρόγραμμα εντάσσονται έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες δήμων. Οι πόροι 
του προγράμματος, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.  

Με την αριθ. 5133/23.02.2018 (Α.Δ.Α 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση ΙΙ για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων 
χώρων και λοιπές δράσεις». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (€). 
Καθορίζεται «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (Δήμο)», το οποίο 

διαμορφώθηκε  σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

 Ο αριθμός μαθητών με συντελεστή βαρύτητας 70% 
 Ο αριθμός τμημάτων των σχολείων με συντελεστή βαρύτητας 30%  
 Ελάχιστο ποσό κατανομής 5.000,00 €. 

Για το Δήμο Μονεμβασίας το ανώτατο όριο για την Επισκευή, συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις είναι 91.700,00€,  σύμφωνα με την αριθ. 
5133/23.02.2018 (Α.Δ.Α 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

Οι προτάσεις για ένταξη στη συγκεκριμένη πρόσκληση υποβάλλονται έως την 30η Μαΐου 
2018. 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 
 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά  στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται :Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την 
απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου 
και παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την 
προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση 
ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της 
ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης. 

 Οι δαπάνες των δράσεων που πραγματοποιούνται από τις σχολικές επιτροπές μόνο εφόσον η 
χρηματοδότηση του Δήμου δεν ξεπερνά το ποσό που αναφέρεται στην Κ.Υ.Α 13172/1995 (ΦΕΚ 
β΄217).  
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των δράσεων που αφορούν α) στη συνολική ενεργειακή 
αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων και  β) οι δαπάνες δράσεων που πραγματοποιούνται από τις 
σχολικές επιτροπές όταν η χρηματοδότηση  του Δήμου ξεπερνά το ποσό που αναφέρεται στην 
Κ.Υ.Α 13172/1995 (ΦΕΚ β΄217). 
Κατόπιν των αναφερομένων, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει: 

 Την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας  στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με 
τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», 
(πρόσκληση Υπουργού Εσωτερικών αριθ. 5133/23.02.2018) και 

 Την υποβολή αιτήματος/ων για την ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με 
τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 
 Αποφασίζει Ομόφωνα  

1. Την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας  στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 
δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις» (πρόσκληση Υπουργού Εσωτερικών αριθ. 5133/23.02.2018). 
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2. Την υποβολή αιτήματος/ων για την ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο 
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».  

 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  91/2018. 
    

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή  Αλεξάνδρα 
 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χριστάκος Σταύρος   
Δουμάνη Σοφία 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 
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