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Νν 30/21-12-2020 
Αξηζ.Απνθ. 339/2020    

ΘΔΜΑ:  Έγθξηζε ηεο κειέηεο «πκπιεξωκαηηθά έξγα ύδξεπζεο νηθηζκώλ 

Γήκνπ Μνλεκβαζίαο» θαη ππνβνιή πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΣ01 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ γηα ην πξόγξακκα Αλάπηπμεο 

θαη Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «Αληώλεο Σξίηζεο» ζηνλ άμνλα 

πξνηεξαηόηεηαο: «Πεξηβάιινλ» κε ηίηιν: «Τπνδνκέο ύδξεπζεο», ηεο Πξάμεο 

:«πκπιεξωκαηηθά έξγα ύδξεπζεο νηθηζκώλ δήκνπ Μνλεκβαζίαο». 

     ηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα ηελ  21-12-2020  εκέξα Γεπηέξα θαη  απφ ψξα 09:00 

π.κ. έσο θαη 10:30π.κ. ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζηελ δηα 

πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε  ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο,  χζηεξα 

απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ: 15207/17-12-

2020, πξόζθιεζε  πνπ ζηάιζεθε ειεθηξνληθά ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη ζχκθσλα 

κε  :  

•        Σελ εθ ηεο επζείαο θαη ξεηήο πξφβιεςεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 

ηεο αξηζκ. 11 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ55/η.Α711-3-2020) 

«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θνξσλντνπ GOVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ». 

•   Σελ ππ΄ αξηζκ. Πξση.:18318/13-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ πεξί «χγθιεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ 

θαη ησλ επνπηεπφκελσλ Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ, θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο κέηξσλ 

απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνπ>. 

• Σελ ππ΄ αξηζκ. Πξση.: 77233/13.11.2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ αξηζ. 426/2020 (ΑΓΑ: 6ΩΚΛ46ΜΣΛ6-ΤΓ4) πεξί «ελεκέξσζεο γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ θαηά ην δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο ηεο παλδεκίαο».  

      Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ  

ε πηά  (7) κειψλ ζπκκεηείραλ πέληε  (5) ηαθηηθά  κέιε, δειαδή:        

 ΠΑΡΟΝΣΔ                                                               ΑΠΟΝΣΔ 

1) Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο(Πξφεδξνο)                   Καινγξάλεο Γεκήηξηνο 
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2) Υξηζηάθνο ηαχξνο                                          Παλαξίηεο Ηιίαο                

3) νπξιάο Ισάλλεο                                                  

4) Παπαδάθεο Πηεξξήο 

5) Καινγεξίλεο Ηιίαο 

 

    Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Κνληξαθνχξε Γεψξγην. 

    Ο θ. Πξφεδξνο ηεο ΟΔ εηζεγνχκελνο ην 2ν  ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ησλ κειψλ ηεο  ηα   εμήο: 

    Η Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
(ΔΤΓΔ ΤΠΔ) δεκνζίεπζε ηελ ππ’ αξηζ. 14573/24-07-2020 ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΣ01 κε 
ηίηιν: «Τπνδνκέο χδξεπζεο», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: «Πεξηβάιινλ» 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
«ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ », πξνθεηκέλνπ νη  ΟΣΑ Α ́ θαη Β ́ βαζκνχ , Γεκνηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ) θαη χλδεζκνη Ύδξεπζεο ηεο Υψξαο, 
λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο έξγσλ/πξάμεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έσο ηελ 31/12/2020, ε 
νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. πξση. 22725/11.12.2020 Απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  σο πξνο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ησλ αηηεκάησλ κέρξη ηελ 31/03/2021. 
 Η πξφζθιεζε αθνξά ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ θαη ηελ πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ 
εμνπιηζκνχ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο χδαηνο 
γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφζθιεζεο 
αλέξρεηαη ζε 300.000.000€ θαη νη παξεκβάζεηο νη νπνίεο δχλαηαη λα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ ελδεηθηηθά είλαη: 

 Καηαζθεπή λέσλ εμσηεξηθψλ δηθηχσλ θαη έξγσλ επέθηαζεο -ελίζρπζεο 
πθηζηάκελσλ εμσηεξηθψλ δηθηχσλ κεηαθνξάο πφζηκνπ λεξνχ, 

 Αλαβάζκηζε εζσηεξηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ,  

 Καηαζθεπή ππνδνκψλ απνζήθεπζεο (π.ρ. ιηκλνδεμακελέο, θξάγκαηα, 
δεμακελέο θιπ.) θαη δηαλνκήο (π.ρ. αληιηνζηαζίσλ θιπ.) πφζηκνπ λεξνχ ή 
αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ, 

 Καηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πφζηκνπ λεξνχ κε ηνλ απαηηνχκελν 
ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ,  

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ δηαξξνψλ (ηειε-έιεγρνο/ 
ηειερεηξηζκφο).  

 Καζνδηθή πξνζηαζία εμσηεξηθψλ αγσγψλ κεηαθνξάο λεξνχ, 
απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο ζνιφηεηαο ζε 
εμσηεξηθνχο αγσγνχο κεηαθνξάο λεξνχ απφ ζεκείν πδξνιεςίαο ζε 
εγθαηαζηάζεηο δηπιηζηεξίνπ λεξνχ.  

 Αλφξπμε λέσλ ή αλαβάζκηζε (π.ρ. απνζθιήξπλζε, απνζηδήξσζε, 
απνληηξνπνίεζε) πθηζηάκελσλ πδξεπηηθψλ γεσηξήζεσλ.  

 Δγθαηαζηάζεηο αθαιάησζεο ζαιαζζηλνχ/πθάικπξνπ λεξνχ κε ηα αλαγθαία 
έξγα πδξνιεςίαο θαη δηάζεζεο ησλ παξαπξντφλησλ, ηπρφλ λέν δίθηπν 
κεηαθνξάο (λέα ράξαμε) αθαιαησκέλνπ λεξνχ κε ηα απαξαίηεηα 
αληιηνζηάζηα θαη δεμακελέο απνζήθεπζεο (εμσηεξηθφ πδξαγσγείν) ή αχμεζε 
παξνρεηεπηηθφηεηαο πθηζηάκελνπ εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ πνπ 
απνδεδεηγκέλα δελ επαξθεί κεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ 
αθαιάησζεο.  

 Γξάζεηο αμηνπνίεζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη 

 Οξηδφληηεο επηθνπξηθέο δξάζεηο φπσο απφθηεζε ηεο απαηηνχκελεο εδαθηθήο 
έθηαζεο, έξγα ζχλδεζεο, κεηαθνξάο, απνθαηάζηαζεο δηθηχσλ Οξγαληζκψλ 
Κνηλήο Ωθέιεηαο (ΟΚΩ), αξραηνινγηθή επίβιεςε θαη έξεπλεο-εξγαζίεο, ε 
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δαπάλε ζχληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο 
ρξεκαηνδφηεζεο, ε θάιπςε Γηνηθεηηθνχ θφζηνπο ηνπ Φνξέα ζηνλ νπνίν ζα 
αλαηεζνχλ ππεξεζίεο επίβιεςεο θαη δηαρείξηζεο έξγνπ (θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4412/2016, ΦΔΚ Α’ 147),ζηελ 
πεξίπησζε δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε 
ηερληθή επάξθεηα ή έρνπλ ηερληθή επάξθεηα αιιά θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ 
έξγα, γηα ηηο αλάγθεο ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ ην απαηηνχκελν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ θαη πξφθεηηαη λα εθρσξήζνπλ ηελ αξκνδηφηεηα Φνξέα 
πινπνίεζεο ζε άιινλ. Η θάιπςε απηή ηνπ Γηνηθεηηθνχ θφζηνπο δχλαηαη λα 
είλαη έσο 1,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνπξάηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ππνέξγνπ.  

 Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο,  απνζθνπψληαο ζηε βειηίσζε ησλ πδξεπηηθψλ 
ππνδνκψλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ, θαη έρνληαο ψξηκε ηε κειέηε :«πκπιεξσκαηηθά έξγα 
χδξεπζεο νηθηζκψλ δήκνπ Μνλεκβαζίαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
2.945.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, πξνηίζεηαη λα ππνβάιιεη πξφηαζε 
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ελ ιφγσ πξάμε ε νπνία αθνξά ζηα παξαθάησ ππνέξγα:  
Τπνέξγν 1:«πκπιεξσκαηηθά έξγα χδξεπζεο νηθηζκψλ δήκνπ Μνλεκβαζίαο», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.945.000.00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%  
Τπνέξγν 2:«Αξραηνινγηθή επίβιεςε θαη έξεπλεο-εξγαζίεο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00€, πνπ αθνξά ηηο εξγαζίεο επίβιεςεο απφ ηελ 
αξραηνινγηθή ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 1. 
Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω εηζεγνύκαζηε: 
1)Σελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «πκπιεξσκαηηθά έξγα χδξεπζεο νηθηζκψλ 
Γήκνπ Μνλεκβάζηαο». 
2)Σελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ 
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: 
«Πεξηβάιινλ», ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζ. 14573/24-07-2020 ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΣ01 κε 
ηίηιν: «Τπνδνκέο χδξεπζεο», γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ: «πκπιεξσκαηηθά 
έξγα χδξεπζεο νηθηζκψλ δήκνπ Μνλεκβαζίαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
2.945.000.00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. 
3)Σελ απνδνρή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο 
γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξηζ. 14573/24-07-2020 ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΣ01 κε ηίηιν: 
«Τπνδνκέο χδξεπζεο», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: «Πεξηβάιινλ». 
4)Σελ έληαμε ηνπ αλαθεξφκελνπ έξγνπ ζην ππφ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 
5)Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, σο λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ 
ππνγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε 
ζχληαμε ηνπ θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ έληαμε θαη πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. 
     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηηο 

ζχκθσλεο γλψκεο ησλ ζπκβνχισλ θαη ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

• Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο -Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ η. Α 87/2010). 

• Ν. 4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, δηαηάμεηο γηα ηελ 
ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα 
δεηήκαηα». 

• Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 
• Ν. 4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο -
Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. 
[Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] -Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 
πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά 
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κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

• Tελ ππ’ αξηζ. 14573/24-07-2020 ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΣ01 κε ηίηιν: «Τπνδνκέο 
χδξεπζεο», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: «Πεξηβάιινλ» ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
«ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ». 

  

                                          Οκόθωλα απνθαζίδεη  

1)Σελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «πκπιεξωκαηηθά έξγα ύδξεπζεο νηθηζκώλ 
Γήκνπ Μνλεκβάζηαο». 
2)Σελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ 
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: 
«Πεξηβάιινλ», ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζ. 14573/24-07-2020 ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΣ01 κε 
ηίηιν: «Τπνδνκέο χδξεπζεο», γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ: «πκπιεξσκαηηθά 
έξγα χδξεπζεο νηθηζκψλ δήκνπ Μνλεκβαζίαο», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 
2.945.000.00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. 
3)Σελ απνδνρή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο 
γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξηζ. 14573/24-07-2020 ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΣ01 κε ηίηιν: 
«Τπνδνκέο χδξεπζεο», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: «Πεξηβάιινλ». 
4)Σελ έληαμε ηνπ αλαθεξφκελνπ έξγνπ ζην ππφ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 
5)Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, σο λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ 
ππνγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε 
ζχληαμε ηνπ θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ έληαμε θαη πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. 

 

 

       Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην Πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη  φπσο  πην 

θάησ.  

    
         ΠΡΟΔΓΡΟ                                               ΣΑ ΜΔΛΗ 

 ΜΑΤΡΟΜΙΥΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ                      1)ΥΡΙΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ 

                                                                      2)ΟΤΡΛΑ ΙΩΑΝΝΗ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΠΙΔΡΡΗ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΔΡΙΝΗ ΗΛΙΑ 
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