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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  14/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  253/2013 
 

«Περί εγκρίσεως όρων Προγραμματικής και Εκτελεστικής Σύμβασης με την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την υποβοήθηση άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων 
των υπηρεσιών Δ/νσεων Υδάτων και Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού». 
 
    Στους  Μολάους σήμερα στις 3 του μηνός Οκτωβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη 
και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, 
ύστερα από την με αριθμό 14/27-09-2013 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 20, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 
3. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 3. Ιατρόπουλος Δημήτριος 
4. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  4. 

5. 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 

5. 
6. 

Κουτσονικολής Χαράλ.    Αντιδήμαρχος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 

6. 
7. 

Πετράκης Χρήστος 
Κρυπωτός Παναγιώτης 

7. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος   
8. 
9. 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 

  

10. Σπυριδάκος Βασίλειος   
11. Σταθάκης Παναγιώτης   
12. Τσαφατίνου Κατερίνα   
13. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
14. Νικολινάκος Παναγιώτης   
15. Παπαδάκης Γεώργιος   
16. Τσάκος Πέτρος   
17. Χαραμής Αντώνιος   
18. Μέντης Γεώργιος   
19. Δουμάνης Δαμιανός   
20. Δημητρόπουλος Δημοσθένης   

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, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Τζάκας 
Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, 
Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων. 
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   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Μετά τη συζήτηση του τρίτου θέματος προσήλθε ο κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος, μετά τη 
συζήτηση του δέκατου έκτου θέματος αποχώρησε ο κ. Βουνελάκης και μετά τη συζήτηση  του 
δεκάτου εβδόμου θέματος προσήλθε η κ. Αλειφέρη Παναγιώτα. Τα θέματα 8, 9 & 10 
συζητήθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης, προκειμένου να προσέλθει η εισηγήτρια αυτών κ. 
Αλειφέρη Παναγιώτα.  
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κα Παναγιώτα Πριφτάκη, η οποία είπε τα εξής: 

Οι αλλαγές και οι μεταβολές που επέφερε ο Ν. 3852/2010 τόσο στην ανακατανομή των  
αρμοδιοτήτων όσο και του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών, δημιούργησε 
αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε διάφορα Τμήματα της Αποκεντρωμένης Πελ/νήσου - Δυτικής 
Ελλάδας- Ιονίου και ειδικότερα στη Δ/νση Υδάτων, καθώς και στη Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασμό Πελ/νήσου, με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στην άσκηση 
ορισμένων αρμοδιοτήτων (όπως έκδοση αδειών εκτέλεσης ή άδειας χρήσης νερού,  
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έργων & δραστηριοτήτων κ.λ.π.) των ανωτέρω υπηρεσιών, όπως 
αυτές έχουν καθορισθεί στον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Πελ/νήσου- Δυτικής 
Ελλάδας- Ιονίου (Π.Δ. 139/2010).  

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα στην καθυστέρηση της διεκπεραίωσης των 
υποθέσεων των Δήμων, φορέων και των δημοτών του οικείου Δήμου (π.χ. αιτήσεις για 
αδειοδότηση,  γνωμοδότηση για περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων) στα 
πλαίσια της αρμοδιότητας της Δ/νσης Υδάτων καθώς και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, κρίνεται απαραίτητο να συναφθεί μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου,  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και του Δήμου Μονεμβασίας, Προγραμματική και Εκτελεστική 
Σύμβαση, με τις οποίες ο Δήμος Μονεμβασίας θα διαθέσει το απαραίτητο εξειδικευμένο 
προσωπικό για την υποβοήθηση άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Δ/νσης 
Υδάτων, καθώς και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελ/νήσου.   
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη 
το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65, 100 και 225 του Ν. 
3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει ομόφωνα 
 Α. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής και Εκτελεστικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Μονεμβασίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για 
την υποβοήθηση άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων Υδάτων και Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασμού, οι όροι των οποίων έχουν ως εξής: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
(άρθρο 100 του Ν. 3852/2010) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΥΔΑΤΩΝ & ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 
Στους Μολάους και στην έδρα του Δήμου Μονεμβασίας, σήμερα …………………… οι 

ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:  
1. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, που εδρεύει 

στην Πάτρα, οδός ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 69-71, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Γενικό 
Γραμματέα κ. Εμμανουήλ Αγγελάκα και 

2. Ο Δήμος Μονεμβασίας που εδρεύει στους Μολάους Λακωνίας, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Ηρακλή Τριχείλη, ο οποίος  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …………... 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να υπογράψει εκ μέρους του Δήμου 
Μονεμβασίας την παρούσα προγραμματική σύμβαση,  
 

Συμφωνούν, συνομολογούν  και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Οι αλλαγές και οι μεταβολές που επέφερε ο Ν. 3852/2010 τόσο στην ανακατανομή των  
αρμοδιοτήτων όσο και του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών, δημιούργησε 
αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε διάφορα Τμήματα της Αποκεντρωμένης Πελ/νήσου - 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και ειδικότερα στη Δ/νση Υδάτων καθώς και στη Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμό Πελ/νήσου, με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση 
στην άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων (όπως λόγου χάρη έκδοση αδειών εκτέλεσης ή άδειας 
χρήσης νερού,  περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έργων & δραστηριοτήτων κ.ο.κ.) των ανωτέρω 
υπηρεσιών, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκηση 
Πελ/νήσου- Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου (Π.Δ. 139/2010). Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το 
πρόβλημα στην καθυστέρηση της διεκπεραίωσης των υποθέσεων των Δήμων, φορέων  και των 
δημοτών του οικείου Δήμου (π.χ.  αιτήσεις για αδειοδότηση,  γνωμοδότηση για περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων) στα πλαίσια της αρμοδιότητας της Δ/νσης Υδάτων 
καθώς και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου - Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου, συμφωνείται μεταξύ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου - Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου και του Δήμου Μονεμβασίας 
η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την οποία ο Δήμος Μονεμβασίας  θα διαθέσει το 
απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για την υποβοήθηση άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων 
των υπηρεσιών της Δ/νσης Υδάτων καθώς και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Πελ/νήσου.   

ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΚΟΠΟΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Με τη σύμβαση αυτή ο Δήμος Μονεμβασίας αναλαμβάνει την παροχή των εξής υπηρεσιών: 
Να υποδείξει και να διαθέσει υπαλλήλους του που έχουν εξειδικευμένα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου- Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου (π.χ. 
Πολιτικούς Μηχανικούς, Γεωλόγους, Γεωπόνους, Τοπογράφους , Μηχανολόγους Μηχανικούς 
κοκ) για να υποστηρίξουν και να υποβοηθήσουν τα στελέχη της Δ/νσης Υδάτων καθώς και της 
Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελ/νήσου στην εξέταση φακέλων, στοιχείων, 
διενέργεια αυτοψίας των υποθέσεων που αφορούν αιτήσεις αδειοδοτήσεων (πχ. άδεια χρήσεως 
νερού κοκ), στην εξέταση φακέλων και προώθηση αυτών για γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων 
υπηρεσιών και λήψη αποφάσεων για  περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων 
του Δήμου Μονεμβασίας.  

Ο Δήμος Μονεμβασίας θα προτείνει εξειδικευμένα στελέχη που θα συμμετάσχουν στην 
υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και που τα ειδικότερα καθήκοντά τους θα 
εξειδικευτούν στην επιμέρους εκτελεστική σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ο τρόπος άσκησης (αριθμός και ταυτότητα προς διάθεση υπαλλήλων, αριθμός 
εξεταζόμενων φακέλων, τρόπος παράδοσης – παραλαβής των υπό εξέταση υποθέσεων, χρόνος 
διεκπεραίωσης του ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια) της παρεχόμενης υπηρεσίας 
από το Δήμο Μονεμβασίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου- Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου 
θα καθοριστεί λεπτομερώς σε Εκτελεστική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα 
μέρη.   

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου- Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου υποχρεούται να παρέχει 
όλα τα στοιχεία, τα μέσα και τις υποδομές που διαθέτει προς τους υπαλλήλους του Δήμου 
Μονεμβασίας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς υποβοήθηση στην άσκηση των 
αρμοδιοτήτων. 

Ο Δήμος Μονεμβασίας υποχρεούται στην απρόσκοπτη διάθεση του οριζόμενου 
προσωπικού μέσα στα πλαίσια του χρόνου εργασίας του. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΟΡΟΙ 

Η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης δεν βαρύνει κανένα από τους προϋπολογισμούς των 
συμβαλλομένων μερών, δεδομένου ότι η παροχή υπηρεσιών από το οριζόμενο από το Δήμο 
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Μονεμβασίας προσωπικό, θα γίνεται εντός του ωραρίου εργασίας του και παράλληλα με την 
άσκηση των καθηκόντων του στο Δήμο Μονεμβασίας που εργάζονται. 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την υπογραφή των συμβαλλομένων μερών και λήγει με 
τη θητεία της παρούσας δημοτικής περιόδου.  

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης και την εφαρμογή των όρων και 
προϋποθέσεων της σύμβασης αυτής, τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν Κοινή Επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από τους εξής: 

 Εκπρόσωπος του Δήμου Μονεμβασίας ορίζεται ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα 
Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Γεώργιος Βουνελάκης. 

 Εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
ορίζεται ο κ. Λεονάρδος Τηνιακός Προϊστάμενος της Δ/νσης Υδάτων Πελ/νησου, 
Γεωλόγος. 

 Εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
ορίζεται ο κ. Σταύρος Κολλάς Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Πελ/νησου, Π.Ε. Μηχανικών. 

Η Επιτροπή συγκαλείται έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου και συνεδριάζει όταν είναι 
παρόντα και τα τρία (3) μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.  

ΑΡΘΡΟ 7 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 
εκπληρεί (ή εκπληρεί πλημμελώς) τις υποχρεώσεις του, δύναται το άλλο συμβαλλόμενο μέρος 
να καταγγείλει τη σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς 
απόδειξη τους, συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, 
υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Για το Δήμο Μονεμβασίας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας         Ο Δήμαρχος  
& Ιονίου 
      Ο Γενικός Γραμματέας  
      Εμμανουήλ Αγγελάκας                                                 Ηρακλής Τριχείλης 
 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Στις ………………………, ημέρα ……………., στους Μολάους και στην έδρα του Δήμου 

Μονεμβασίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/ννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, που εδρεύει 
στην Πάτρα, οδός ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 69-71, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Γενικό 
Γραμματέα κ. Εμμανουήλ Αγγελάκα και ο Δήμος Μονεμβασίας που εδρεύει στους Μολάους   
Λακωνίας όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Ηρακλή Τριχείλη, υπέγραψαν 
Προγραμματική Σύμβαση (άρθρο 100 του Ν. 3852/2010) για την υποβοήθηση άσκησης 
ορισμένων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Δ/νσης Υδάτων καθώς και της Δ/νσης  
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου.  

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, κ. Ηρακλής Τριχείλης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ………… 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει εκ μέρους του Δήμου 
Μονεμβασίας την προγραμματική σύμβαση. 

Στην παρούσα εκτελεστική συμφωνία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και αναγκαίο όρο για 
την πραγμάτωση της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης, αποτυπώνονται οι ειδικότεροι όροι 
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και δεσμεύσεις σχετικά  με την υποβοήθηση άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών 
της Δ/νσης Υδάτων και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου.  

Σε συνέχεια της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης ο Δήμος Μονεμβασίας προτείνει δύο 
(2) υπαλλήλους, ήτοι τους: 

1. Πανάγο Άγγελο – Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ  
2. Δρίβα Μαρία - Γεωπόνο ΠΕ 

      για να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης. 
Με την παρούσα συμφωνία και σε εκτέλεση του αντικειμένου της παραπάνω 

Προγραμματικής Σύμβασης, συμφωνούνται τα κάτωθι: 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Για τη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Μονεμβασίας εκκρεμούν συνολικά ……………(…..) 

υποθέσεις αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελ/ννησου και 
……………….(…..) υποθέσεις αρμοδιότητας Δ/νσης Υδάτων.  

ΑΡΘΡΟ 2 
ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Οι φάκελοι που αναλαμβάνει να προετοιμάσει ο κ. Πανάγος Άγγελος, είναι ………….(…..) για 
τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. 

Οι φάκελοι που αναλαμβάνει να προετοιμάσει η κα Δρίβα Μαρία, είναι ………….(…..) για τη 
Δ/νση Υδάτων. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΩΝ 

Τους φακέλους θα παραλάβουν οι ανωτέρω υπάλληλοι του Δήμου Μονεμβασίας από τους 
προϊσταμένους των ανωτέρω Δ/νσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/ννήσου - Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου και τους υπόλογους υπαλλήλους της. 

Για το σκοπό αυτό θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής των φακέλων, στο 
οποίο θα υπάρχει ονομαστική κατάσταση των εκκρεμών υποθέσεων και των φακέλων τους και 
στον οποίο θα αναφέρεται ρητά και ο χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεων. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 

Η εξέταση των φακέλων θα γίνεται είτε στο κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας είτε στο 
κατάστημα των παραπάνω Δ/νσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/ννήσου - Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, έπειτα από απόφαση του κ. Δημάρχου Μονεμβασίας εντός του ωραρίου 
εργασίας τους. 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 

Οι άνω υπάλληλοι ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών των φακέλων, αξιολογούν 
τους φακέλους και εξετάζουν αν πληρούνται οι κατά νόμο προϋποθέσεις για την έγκριση ή μη 
των αιτήσεων και επιστρέφουν τους φακέλους στους προϊσταμένους τους αφού συνταχθεί 
πρωτόκολλο παράδοσης με συνημμένο υπογεγγραμένο άτυπο υπηρεσιακό -  ενημερωτικό 
σημείωμα για την έγκριση ή μη των αιτήσεων. Στα πλαίσια του ελέγχου τους μπορούν με 
άτυπα υπηρεσιακά σημειώματα να ζητήσουν από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ή της Δ/νσης Υδάτων την συμπλήρωση των 
δικαιολογητικών ή την παροχή διευκρινήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Επίσης στα  πλαίσια 
του ελέγχου τους μπορούν να πραγματοποιούν και αυτοψία τα αποτελέσματα της οποίας θα 
αναπτύσσονται σε έκθεση που θα συντάσσουν, θα υπογράφουν και η οποία θα παραδίδεται 
μαζί με το υπογεγραμμένο υπηρεσιακό σημείωμα. Η πραγματοποίηση της αυτοψίας θα 
πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/ννήσου - Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασμού ή της Δ/νσης Υδάτων και έπειτα από απόφαση του κ. Δημάρχου 
Μονεμβασίας με την οποία του παρέχει την άδεια μετακίνησης.  

Οι παραπάνω υπάλληλοι, αφού τελειώσουν τον έλεγχό τους, συνυποβάλλουν μαζί με τους 
φακέλους την τελική εισήγησή τους σχετικά με την έγκριση ή μη των αιτήσεων, μονογράφουν 
τους φακέλους που έχουν αναλάβει και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού ή αντίστοιχα της Δ/νσης Υδάτων λαμβάνει την τελική εισήγηση, αφού υπογράψει 
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το σχέδιο της εισήγησης της υπηρεσίας ο αρμόδιος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελ/ννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Οι παραπάνω υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για κάθε απώλεια των στοιχείων του φακέλου, 
ευθυνόμενοι κατά τις διατάξεις του Υ.Κ. 

ΑΡΘΡΟ 7 
Οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια ή εκκρεμότητα δεν προβλέπεται ρητά στην Εκτελεστική, 

θα επιλύεται κατόπιν λήψης απόφασης από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και 
υλοποίησης του άρθρου 6 της προγραμματικής σύμβασης.  
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Για το Δήμο Μονεμβασίας 
Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας   
& Ιονίου 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΠΕΧΩ                                  Πανάγος Άγγελος 
                                                                                           Δρίβα Μαρία 
                Κολλάς Σταύρος 
           
   Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Υδάτων                                  
  
          Τηνιακός Λεονάρδος                                                    

                                                                        

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 
   

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  253/2013. 
   
   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας          Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Μέντης Γεώργιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΞΩΚ9-ΑΣΠ


