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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  18/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  324/2013 
 
«Περί της υλοποίησης του έργου και υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στο Ε.Π. 
Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 -2013». 
Άξονας προτεραιότητας 08:» Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής 
Πελοποννήσου» κωδικός προτεραιότητας 57 – «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των 
Τουριστικών Υποδομών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της Μελέτης 
«ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16,30, 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 18/13-12-2013 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 21 δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Μαρούσης Χαράλαμπος 
3. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 3. Σπυριδάκος Βασίλειος 
4. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  4. Σταθάκης Παναγιώτης 
5. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 5. Χαραμής Αντώνιος 
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 6. Κρυπωτός Παναγιώτης 
7. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος   
8. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος   
9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Λύρας Χαράλαμπος   
13. Πετράκης Χρήστος   
14. Τσαφατίνου Κατερίνα   
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
16. Νικολινάκος Παναγιώτης   
17. Παπαδάκης Γεώργιος   
18. 
19. 

Τσάκος Πέτρος 
Μέντης Γεώργιος 

  

20. Δουμάνης Δαμιανός   
21. 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, Μάρκος 
Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. 
Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
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Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος 
Τ.Κ. Συκέας. 

Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος αποχώρησε ο κ. Ιατρόπουλος Δημήτριος και μετά τη 
συζήτηση του 7ου θέματος προσήλθε ο κ. Μέντης Γεώργιος, ο οποίος αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 10ου θέματος.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κ. Πριφτάκη Παναγιώτα, η οποία είπε τα εξής: 

   Ο Δήμος Μονεμβασιάς, έχοντας ώριμη τη μελέτη «ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προγραμματίζει την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο στο  
Ε.Π Πρόγραμμα  «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013». 

   Με τον όρο αναρριχητικό πάρκο, εννοούμε την ύπαρξη ενός επαρκούς αριθμού 
οργανωμένων αναρριχητικών διαδρομών, οι οποίες θα είναι εξοπλισμένες με μόνιμες ασφάλειες. 
Ένα αναρριχητικό πάρκο, συνήθως εκτείνεται σε περισσοτέρων του ενός επιμέρους τομέων ή 
πεδίων.  

   Ως αναρριχητικό πεδίο μπορεί να χαρακτηριστεί ένας αυτόνομος βράχινος όγκος ή ένα 
τμήμα μιας μεγαλύτερης ορθοπλαγιάς, το οποίο διαθέτει μια πλειάδα από γειτνιάζουσες 
εξοπλισμένες αναρριχητικές διαδρομές. Ένα οργανωμένο πεδίο αθλητικής αναρρίχησης 
συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω, συν τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης (μονοπάτια, 
σήμανση) και πληροφόρησης (οδηγός καταγεγραμμένων διαδρομών).   

   Αναρριχητική διαδρομή, ονομάζεται ένα κατακόρυφο μονοπάτι που συνδέει το έδαφος με 
την κορυφή μιας ορθοπλαγιάς. 

   Ως αναρριχητική διαδρομή, αθλητικού χαρακτήρα, ορίζεται μια αναρριχητική διαδρομή, 
ύψους, κατά μέσο όρο, όσο το μισό μήκος ενός σχοινιού (25 με 30μ), η οποία οριοθετείται από 
την ύπαρξη μονίμων ενδιάμεσων σημείων αγκύρωσης (ενδιάμεσες ασφάλειες) και του τελικού 
διπλού σημείου αγκύρωσης (ρελέ). Με την  υπάρχουσα μελέτη, προβλέπεται η διάνοιξη 300 
αναρριχητικών διαδρομών (150 διαδρομές στο αναρριχητικό πεδίο Κυπαρισσίου και 150 
διαδρομές στο αναρριχητικό πεδίο Καβομαλιά). 

   Η προτεινόμενη Πράξη "Αναρριχητικές Διαδρομές Δήμου Μονεμβασιάς", αναφέρεται στην 
δημιουργία αναρριχητικού πάρκου στις θέσεις Καβομαλιάς και Κυπαρίσσι του Δήμου 
Μονεμβασιάς, με σκοπό την αξιοποίηση του εναλλακτικού τουρισμού και την τουριστική 
αναβάθμιση της περιοχής.  

Το παραγόμενο αποτέλεσμα της προτεινόμενης πράξης θα είναι ένα αναρριχηρικό πάρκο 
300 διαδρομών, με 150 αναρριχητικές διαδρομές στα πεδία του Καβομαλιά (Ζόμπολο, Κοτρώνι, 
Χίονη, Λυκόγκρεμος) και 150 στο Κυπαρίσσι, τα οποία θα διαθέτουν εύκολη πρόσβαση, σήμανση 
και φυσικά χαρτογραφημένες διαδρομές ποικίλων δυσκολιών, που θα το καθιστούν πόλο έλξης 
Ελλήνων και ξένων αναρριχητικών. 

   Για την υλοποίηση της Πράξης, απαιτείται η προμήθεια εξοπλισμού διάνοιξης, συντήρησης 
και λειτουργίας του αναρριχητικού πάρκου καθώς επίσης και μονοπατιών, για πρόσβαση στα 
πεδία. Με την υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα των 300 αναρριχητικών διαδρομών, 
απαιτείται η βαθμολόγηση και χαρτογράφηση των διαδρομών και προκειμένου να γνωστοποιηθεί 
στο ευρύτερο κοινό, πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες προβολής - προώθησης του έργου, 
όπως διαφημιστικά φυλλάδια-αναρριχητικοί οδηγοί, δημιουργία ιστοσελίδας, καθώς επίσης και 
διοργάνωση γεγονότων – διαγωνισμού (τουρνουά), μέσω μιας διεθνούς συνάντησης 
αναρριχητών. Έτσι, έχουμε τον επιμερισμό της Πράξης, σε 2 επιμέρους υποέργα: 

1. Ενέργειες προβολής & προώθησης αναρριχητικών διαδρομών Δήμου Μονεμβασιάς. 

2. Υπηρεσίες και εξοπλισμός διάνοιξης, συντήρησης και λειτουργίας αναρριχητικών 
διαδρομών και μονοπατιών του Δήμου Μονεμβασιάς. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

   Διάνοιξη αναρριχητικών διαδρομών (300) με τοποθέτηση μόνιμων ασφαλειών στους 
βράχους, χαρτογράφηση και χάραξη αναρριχητικών διαδρομών με τις απαραίτητες σημάνσεις, 
βαθμολόγηση των διαδρομών με τις αντίστοιχες κλίμακες, διάνοιξη, καθαρισμός και προέκταση 
μονοπατιών πρόσβασης με πινακίδες σήμανσης.  

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

   Μελέτη, γραφικός σχεδιασμός και κατασκευή διαδικτυακού χώρου, καταχωρήσεις σε 
εξειδικευμένα έντυπα και ιστοσελίδες κυρίως του εξωτερικού, δημοσίευση στα Ελληνικά 
ορειβατικά περιοδικά, διοργάνωση διεθνούς συνάντησης αναρριχητών, διοργάνωση τουρνουά 
red pointing, προβολές αναρριχητικών φωτογραφιών και video από επώνυμους 
προσκεκλημένους, γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή/ εκτύπωση αναρριχητικού οδηγού του 
πάρκου σε 2 γλώσσες και 3000 αντίτυπα, Αναμφισβήτητα, το Κυπαρίσσι και ο Καβομαλιάς, 
συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία που καθιστούσαν την περιοχή έναν δημοφιλή αναρριχητικό 
προορισμό. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας της περιοχής και το απαράμιλλο φυσικό κάλλος συνάδει 
σε μεγάλο βαθμό με την κουλτούρα και την στάση ζωής του αναρριχητικού κόσμου. Το ήπιο 
μεσογειακό κλίμα σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας επιτρέπει την 
αναρριχητική δραστηριότητα στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ιδιαίτερα στους χειμερινούς 
μήνες, όπου η τουριστική κίνηση στην περιοχή είναι ελάχιστη. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί ένα 
επιπλέον κίνητρο αξιοποίησης του φυσικού βραχώδους πλούτου, δίνοντας μια προοπτική στους 
επαγγελματικούς – τουριστικούς κύκλους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μονεμβασιάς για 
την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού 

   Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την 
υποβολή  αίτησης για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Πρόγραμμα  «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου 
– Ιονίων Νήσων 2007-2013» Άξονας  προτεραιότητας 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 
Ζωής Πελοποννήσου» κωδικός προτεραιότητας: 57 – «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των 
Τουριστικών Υπηρεσιών» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης), προϋπολογισμού 247.525,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
23%. 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας  Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη 
του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 
3852/2010 και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
   Την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση του έργου «ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 247.525,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, 
από το Ε.Π. Πρόγραμμα  «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» 
Άξονας  προτεραιότητας 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» κωδικός 
προτεραιότητας: 57 – «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των Τουριστικών Υπηρεσιών» ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  324/2013. 
 
   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας         Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Χριστάκος Σταύρος Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Μέντης Γεώργιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 

 


