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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  192/2016 
 
«Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Επισκευή 
Ανωδομής στη ΧΖ λιμένα Μονεμβασίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του πράσινου 
Ταμείου με κωδικό Αστική 2014». 
 
   Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη και ώρα 18,00, 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 11/14.09.2016 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 του 
Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Αλειφέρη Παναγιώτα 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 3. Βουνελάκης Γεώργιος 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 4. Λεκάκης Δημήτριος 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 5. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 6. Κόκκορης Παναγιώτης 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος 7. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 8. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος 8. Σταθάκης Νεκτάριος 
 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη 9. Αναγνωστοπούλου Ελένη 
10. Κολλιάκος Ιωάννης   
11. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. Παπούλη Δέσποινα   
14. Πετράκης Χρήστος   
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
16. Τσαφατίνου Κατερίνα               
17. Δουμάνη  Σοφία   
18. Κουλουβάκος Βασίλειος   

     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, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος 
Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Τζάκας Γεώργιος 
Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου,  
Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς 
Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας,  Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων. 
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   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο Σταύρο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας  τέως (Υπουργείου Περιβάλλοντος, ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής)  με την αριθ. 
Πρωτ. 5211/23.12.2014 έγγραφο του καλεί τους  Δήμους που δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα 
χρηματοδότηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012 –2015» και έχουν πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους,  να υποβάλλουν 
τις προτάσεις τους σε δράσεις του περιβαλλοντικού ισοζυγίου που προβλέπονται στο άρθρο 40 
του Ν.  4178/2013 όπως ισχύει. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με το παρόν χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι 
8.500.000€ για το έτος 2014, και εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2015. Στο πλαίσιο της 
αναφερόμενης Πρόσκλησης θα ενταχθούν προτάσεις έως το ύψος της διαθέσιμης δημόσιας 
δαπάνης, ενώ η κάθε πρόταση προς χρηματοδότηση ανά δήμο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό 
των 200.000,00 ευρώ. 

Επιλέξιμες είναι οι προτεινόμενες προτάσεις οι οποίες συνάδουν με τις δράσεις του 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου όπως ορίζεται στο ν. 4178/2013 όπως ισχύει και τηρούν τις 
προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δήμων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό 
Διαχείρισης «Αστική Αναζωογόνηση 2012–2015» (Δεκέμβριος 2014-δράσεις περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου). 

Ως δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, για την πολεοδομική και περιβαλλοντική 
αποκατάσταση, καθορίζονται κατά προτεραιότητα εντός γεωγραφικού προσδιορισμού της 
περιβαλλοντικής και πολεοδομικής επιβάρυνσης οι εξής: 

1. Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων εντός δασικής και αναδασωτέας έκτασης, 
αρχαιολογικών χώρων,  αιγιαλού,  καθώς και σε ποτάμια, λίμνες και ρέματα, για τα οποία έχει 
εκδοθεί οριστική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς και χρηματοδότηση για δράσεις 
αναδάσωσης. 
2. Κατεδαφίσεις επικινδύνων ετοιμόρροπων κτισμάτων κατά το π.δ. 13/22.4.1928 (Α΄ 153). 
3. Δημιουργία, διαμόρφωση νέων, καθώς και ανάδειξη, διαχείριση και συντήρηση υφισταμένων 
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών όρων, ιδίως μέσω απαλλοτριώσεων, αναπλάσεων και ανταλλαγών εκτάσεων. 
4. Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου με υπόγειους χώρους στάθμευσης οχημάτων. 
5. Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων και μνημείων, καθώς και αποκατάσταση δημοσίων 
διατηρητέων κτιρίων και μνημείων. 

6. Διαμόρφωση / ανακαίνιση κτιρίων για επανάχρηση, που ανήκουν στην ιδιοκτησία φορέων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, 
πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. 

7. Δημιουργία, συμπλήρωση, συντήρηση, διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ή 
/ και δικτύων πράσινων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών όρων. 

8. Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού 
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, παιδοτόπων και πλατειών. 

9. Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κάθε είδους, στο δημόσιο 
χώρο των πόλεων. 

10. Διεύρυνση, αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση, 
ανακατασκευή, επισκευή συντήρηση πεζοδρομίων ή και πεζοδρόμων και επιμέρους υποδομών 
τους. Δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια για εμποδιζόμενα άτομα. 
11. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά 
σημεία της πόλης ή του Δήμου (κεντρικές πλατείες, κτίρια κεντρικών αξόνων, παραλιακών 
μετώπων κ.λπ.). 
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12. Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και κτιριολογική σχολικών κτιρίων και υπαίθριων χώρων 
αυτών. 
13. Καθαρισμός και οριοθέτηση ρεμάτων και έργα διευθέτησης και/ή ανάδειξης αυτών. 
14. Ανάδειξη και προστασία περιοχών που χρίζουν ει δικής προστασίας μέσω αναπλάσεων. 
15. Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων σε αστικό και εξωαστικό περιβάλλον. 
16. Εργασίες διαμόρφωσης δωμάτων σε κτίρια ιδιοκτησίας δημοσίου φορέα. 

       Ο Δήμος μας έχοντας ώριμη μελέτη  για  προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου led, 
υπέβαλε με την αριθ. πρωτ. 2015-01351/30.03.2015 πρόταση για χρηματοδότηση της 
αναφερόμενης προμήθειας  στη δράση Νο8 Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της 
διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, παιδοτόπων και 
πλατειών, του περιβαλλοντικού ισοζυγίου όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του Ν. 4178/2013. 

 Με το αριθ. πρωτ. 1900/19.04.2016 έγγραφο το πράσινο ταμείο μας ενημέρωσε ότι η 
πρότασή μας δεν εμπίπτει στις επιλέξιμες δράσεις και μας καλεί εκ νέου να υποβάλλουμε 
πρόταση –προτάσεις . 

Κατόπιν των αναφερομένων, 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

Την υποβολή της πρότασης  για την ένταξη του έργου «Επισκευή Ανωδομής στη ΧΖ λιμένα 
Μονεμβασιάς»,  στη δράση  Νο 8 Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφωσης και 
του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, παιδοτόπων και πλατειών  του 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του Ν. 4178/2013, της πρόσκλησης 
«Αστική 2014», του Πράσινου Ταμείου. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
Την υποβολή πρότασης  για την ένταξη του έργου «Επισκευή Ανωδομής στη ΧΖ λιμένα 

Μονεμβασιάς»  στη δράση  Νο 8 Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφωσης και 
του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, παιδοτόπων και πλατειών  του 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του Ν. 4178/2013 της πρόσκλησης 
«Αστική 2014» του Πράσινου Ταμείου. 
   Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Μονεμβασίας κ. Χουσάκου Δημητρίου. 

 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  192/2016. 
   

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. 
Μονεμβασίας 

Χουσάκος Δημήτριος 
 
 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Απούσα 
 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Παπούλη Δέσποινα 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
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