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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 16/23-06-2020 
Αριθ.Αποφ. 137/2020    

ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών 

Δήμου Μονεμβασίας»και υποβολή της  στο Ε.Π  Πελοπόννησος,  Άξονα 

Προτεραιότητας  Νο 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια 

Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον» και στη Δράση 6.β.1: Έργα Ορθολογικής 

και Αποδοτικής διαχείρισης Πόσιμου Νερού της πρόσκλησης: Α/Α Ο.Π.Σ 4000 

έκδοση 3.0 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Περιφέρειας Πελοποννήσου» για ένταξη και 

χρηματοδότησή της.   

 

     Στους Μολάους, σήμερα την  23-06-2020  ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 6192/19-06-2020, 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>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , 

δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παπαδάκης Πιερρής  

3) Σουρλάς Ιωάννης      
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4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παναρίτης Ηλίας  

6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα    

εξής: 

  Στην παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4674/2019 (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020) 

αναφέρονται τα εξής:  

2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) προστίθεται περίπτωση 

κβ', ως εξής: 

κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή 

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.». 

      Συνεχίζοντας οκ. πρόεδρος έθεσε υπόψη  των μελών την από 19-06-2020 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,Δόμησης και περιβάλλοντος του Δήμου μας στην οποία 

αναφέρονται τα εξής :  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Σχετικά: Έγκριση της μελέτης ««Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών 

Δήμου Μονεμβασίας»» και υποβολή της  στο Ε.Π  Πελοπόννησος,  Άξονα 

Προτεραιότητας  Νο 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία 

Φιλική στο Περιβάλλον» και στη Δράση 6.β.1: Έργα Ορθολογικής και Αποδοτικής 

διαχείρισης Πόσιμου Νερού της πρόσκλησης: Α/Α Ο.Π.Σ 4000 έκδοση 3.0 της 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«Περιφέρειας Πελοποννήσου» για ένταξη και χρηματοδότησή της.   

 

Ο Δήμος Μονεμβασίας, έχοντας εκπονήσει  μελέτη με τίτλο  «Συμπληρωματικά 

έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας» Π/Υ 2.170.000.00€  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προγραμματίζει την υποβολή πρότασης για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο στο  Ε.Π  Πελοπόννησος,  Άξονα Προτεραιότητας Νο 3 

«Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο 

Περιβάλλον» πεδίο παρέμβασης 020, 021 και στη Δράση 6.β.1:Έργα Ορθολογικής 

και Αποδοτικής διαχείρισης Πόσιμου Νερού της πρόσκλησης: Α/Α Ο.Π.Σ 4400 

έκδοση 3.0 της  ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Περιφέρειας Πελοποννήσου».   

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3852%2F2010
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Το προτεινόμενο έργο αφορά έργα βελτίωσης - εκσυγχρονισμού και 

επέκτασης (αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, κατασκευή νέων δεξαμενών, και 

τοποθέτηση φίλτρων αποσιδήρωσης).   

 Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού για 

ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και η διαχείριση και εξοικονόμηση πόσιμου νερού τα 

οποία συνάδουν με τις κατευθύνσεις του ΣΔΛΑΠ (Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών) υδατικών διαμερισμάτων που αφορούν την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου.  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:   

Α)Την έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης 

οικισμών Δήμου Μονεμβάσιας» Π/Υ 2.170.000.00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% και   

Β)Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της μελέτης στο Ε.Π  Πελοπόννησος,  

Άξονα Προτεραιότητας Νο 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια 

Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον» στο πεδίο παρέμβασης 020:παροχή νερού για 

ανθρώπινη κατανάλωση(υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και 

διανομής) και στη Δράση 6.β.1:Έργα Ορθολογικής και Αποδοτικής διαχείρισης 

Πόσιμου Νερού της πρόσκλησης: Α/Α Ο.Π.Σ 4400 έκδοση 3.0 της ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Περιφέρειας 

Πελοποννήσου».   

            Στην συνέχεια οκ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά.  

       Κατόπιν των ανωτέρω η ΟΕ αφού έλαβε υπόψη της  την παρ. 2 του άρθρου 117 του 

ν. 4674/2019 (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020) , την μελέτη του εν λόγω έργου, την από 19-

06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,Δόμησης και περιβάλλοντος του 

Δήμου μας και μετά από διαλογική συζήτηση.  

  

Αποφασίζει  ομόφωνα  

 

 Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της μελέτης με τίτλο: 

«Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας» στο 

Ε.Π  Πελοπόννησος,  Άξονα Προτεραιότητας Νο 3 «Προστασία του 

Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον» στο 

πεδίο παρέμβασης 020:παροχή νερού για ανθρώπινη 

κατανάλωση(υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και 

διανομής) και στη Δράση 6.β.1:Έργα Ορθολογικής και Αποδοτικής 

διαχείρισης Πόσιμου Νερού της πρόσκλησης: Α/Α Ο.Π.Σ 4400 έκδοση 3.0 
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της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

  Την έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης 

οικισμών Δήμου Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.   

     

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
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