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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  19/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  320/2014 
 
«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2015».  
 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη και ώρα 17,00, 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 19/04-12-2014 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 είκοσι  τρία (23) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βελιώτης Ευστάθιος     Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ. 2. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 3. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 4. Σταθάκης Νεκτάριος 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος   
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 8. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντιδήμαρχος   
9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Βουνελάκης Γεώργιος   
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
12. Δρίβας Θεόδωρος   
13. Κολλιάκος Ιωάννης   
14. Λεκάκης Δημήτριος   
15. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή   
16. Παπαδάκης Πιερρής   
17. Πετράκης Χρήστος   
18. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
19. Χριστάκος Σταύρος   
20. Δουμάνη  Σοφία   
21. Κόκκορης Παναγιώτης   
22. Κουλουβάκος Βασίλειος   
23. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

   
   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: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης,  
Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. 
Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανούσος 
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Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 Προ ημερήσιας διάταξης, το λόγο πήρε η κα Σοφία Δουμάνη, η οποία είπε: Λάβαμε την 
πρόσκληση για την τακτική και ειδική συνεδρίαση, μαζί με τις εισηγήσεις την Παρασκευή το 
πρωί. Ο νομοθέτης απαιτεί ειδική συνεδρίαση όπου θα έχουμε άπλετο χρόνο να συζητηθούν τα 
τεχνικά θέματα του προϋπολογισμού. Θεωρούμε ότι τεχνικά ένα δημοτικό συμβούλιο έχει 
χωριστεί σε δύο συνεδριάσεις, μία τακτική με δέκα θέματα και την ειδική μετά τις εξίμισι. Με την 
παρουσία μας εδώ θα νομιμοποιούσαμε αυτή την πρακτική, αλλά δεν μπορούμε να το δεχτούμε, 
ουσιαστικά πρόκειται για μία συνεδρίαση που έχει κοπεί στα δύο και εμείς θα αποχωρήσουμε 
κύριε Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός για εμάς ήταν μια ευκαιρία να γινόταν κουβέντα και επί 
πολιτικής βάσεως, αλλά και για το παρατηρητήριο, γι’ αυτό εμείς θα αποχωρήσουμε. 
(αποχώρησαν οι κ.κ. Δουμάνη, Κόκκορης και Κουλουβάκος).   
    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου αφορά μόνο στα έργα τα οποία θα εκτελεστούν. Διότι η 
λειτουργία του Δήμου έχει τρία βασικά τμήματα με τα οποία απασχολούνται όλες οι Υπηρεσίες 
του Δήμου όλο το χρόνο, είναι τα Έργα, είναι Εργασίες και είναι και οι Προμήθειες. Και υπάρχει 
και ένα τέταρτο εξίσου βασικό κομμάτι το οποίο είναι οι  Μελέτες, Εργασίες, Προμήθειες, 
Μελέτες δε συμπεριλαμβάνονται μέσα στο Τεχνικό Πρόγραμμα, περιλαμβάνονται μες στον 
Προϋπολογισμό αλλά όχι μέσα στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Το Τεχνικό Πρόγραμμα λοιπόν που 
καλούμεθα να ψηφίσουμε κάθε χρονιά αφορά μόνο στα Έργα και υπάρχει μεγάλη διαφορά στο τι 
είναι Εργασία και στο τι είναι Έργο, και στον  τρόπο που εκτελείται αλλά και επί της ουσίας, αν 
και πολλές φορές τα όριά τους είναι αρκετά δυσδιάκριτα. Παράδειγμα, οι Εργασίες ας πούμε 
έχουν διαφορετικό τρόπο εκτέλεσης, διαφορετικά όρια, διαφορετικές κρατήσεις. Το Έργο επίσης 
έχει άλλο τρόπο εκτέλεσης, διαφορετικά όρια και διαφορετικές κρατήσεις. Και μία βασική 
ειδοποιός διαφορά είναι ότι στο έργο υπάρχει και ένα εργολαβικό όφελος προς τον εργολάβο, το 
οποίο αγγίζει το 18%. Άρα διαφορετικό το ένα, διαφορετικό το άλλο. Οι Εργασίες όπως είπαμε 
δεν είναι, άρα ό, τι θα δείτε μες στο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι Έργα. Εκ του Νόμου θα πρέπει ο 
Δήμος από τη ΣΑΤΑ, η οποία είναι το κονδύλιο το οποίο αποδίδεται στους Δήμους να κάνουν 
έργα, να αποδώσει πληθυσμιακά στις Τ.Κ και Δ.Κ το 80% τουλάχιστον. Εμείς έχουμε κάνει αυτή 
την κατανομή και είναι μέσα περασμένο σε κάθε Δ.Ε, έχουμε επιλέξει κάποια έργα τα οποία 
κρίνουμε ότι θα μπορούν να εκτελεστούν και τον τρόπο επίσης που τα ‘χουμε κατανείμει, έτσι 
ώστε αν είναι δυνατόν να πάρουμε και μεγαλύτερες εκπτώσεις. Το γιατί μπορεί να συζητηθεί 
άλλη φορά, αν το καταφέρουμε αυτό. Έχει γίνει λοιπόν αυτή η κατανομή. Το ποσό το οποίο ο 
Δήμος Μονεμβασίας έλαβε σα ΣΑΤΑ φέτος, αυτό το κονδύλι που λέμε για τα έργα, είναι περίπου 
460.000 αν θυμάμαι καλά. Αυτό το ποσό είναι περίπου το 1/10 ή το 1/8 απ’ αυτά τα οποία 
ελάμβαναν οι Δήμοι, μαζί όλοι, πριν τον Καλλικράτη. Έχουν γίνει λοιπόν τεράστιες μειώσεις σ’ 
αυτό το ποσό και έχει ελαχιστοποιηθεί. Συμπεριλαμβάνεται μέσα σ’ αυτό το 60% το οποίο έκανε 
κρατήσεις ή μείωσε τα χρόνια της κρίσης η Κεντρική Κυβέρνηση. Και δεν είναι μόνο το 60%, 
αυτό είναι συνολικά, στη ΣΑΤΑ έχει κάνει ακόμα περισσότερο. Επειδή δε διαφαίνεται στον 
ορίζοντα καμία ειδοποιός διαφορά ή κανένα φως το οποίο θα αλλάξει την πρακτική, ίσα- ίσα το 
πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν και κάποιες άλλες περικοπές αν είναι -όπως λέγαμε την άλλη 
φορά- να καλύψουμε οι Δήμοι το δημοσιονομικό κενό το οποίο θεωρεί ότι υπάρχει ή ότι θα 
υπάρξει στο μέλλον, η πολιτική του Δήμου είναι αρκετά φειδωλή σε σχέση με το να βάλει 
περισσότερα έργα στο Τεχνικό Πρόγραμμα, διότι εάν βάλουμε πολύ μεγαλύτερα κονδύλια είναι 
σίγουρο ότι θα λείψουν στο Δήμο από άλλες Εργασίες, μελέτες κτλ, λειτουργία του Δήμου και 
έτσι ο Δήμος από ένας Δήμος ο οποίος είναι βιώσιμος θα αρχίσει να πηγαίνει προς την αντίπερα 
όχθη, θα αρχίσει να έχει ελλείμματα, τα οποία, κανένας από μας δεν το θέλει και έχουμε καεί οι 
περισσότεροι από μας από αυτό το είδος των ελλειμμάτων. Η πολιτική λοιπόν την οποία άσκησε 
ο Δήμος Μονεμβασίας τα τρία προηγούμενα έτη αλλά και το φετινό έτος είναι μία πολιτική 
συνετή, με έργα τα οποία αυτά που μας δίνει τα διαθέτουμε και από εκεί και πέρα προσπαθούμε 
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με πολύ συνετή πολιτική να κρατήσουμε το Δήμο σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αναλυτικότερα 
αυτά θα συζητηθούν κατά την ψήφιση στον Ισολογισμό του Δήμου το 2013, το οποίο θα ‘ρθει 
μετά από καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, όπως σας είπα τα ‘χουν κλείσει οι ορκωτοί λογιστές. Λοιπόν, 
Τεχνικό Πρόγραμμα είναι αυτό, μόνο Έργα, εάν δείτε στον Προϋπολογισμό που θα συζητηθεί 
μετά, υπάρχουν όλα τα άλλα, έχετε εδώ περίπου τι έργα είναι, σας έχει δοθεί. Θα ήθελα σε δύο 
σημεία σε σχέση μ’ αυτά που έχετε στο Τεχνικό Πρόγραμμα δύο διορθώσεις. Η μία διόρθωση 
είναι ότι στον ΚΑ 30.73.23- 026 Οδοποιία στην Επέκταση Σχεδίου Πόλεως Μολάων είναι από 
έσοδα του σχεδίου, του ρυμοτομικού σχεδίου και δεν είναι από ΣΑΤΑ άλλων ετών. Επίσης στον 
ΚΑ 30.73.41-007 που είναι Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ Καστανέας 
1.225.000 κάτω απ’ αυτό εκ παραδρομής έχει γραφεί και Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου 
Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης. Το δεύτερο διαγράφεται, η διαμόρφωση των 20.000 
διότι είναι σε έναν ΚΑ στην επόμενη σελίδα και αφορά στον ΚΑ 30.73.26-002. Αυτά να 
καταγραφούν σα διορθώσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Γιώργο 
το Βουνελάκη να κάνει μια σύντομη επίσης ενημέρωση και από εκεί και πέρα όποιος άλλος 
μπορεί να πει κάτι. 

κ. Βουνελάκης: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Συμπληρωματικά και προσθετικά σε όσα είπε ο κ. 
Δήμαρχος θα ήθελα να μιλήσω και εγώ για το Τεχνικό Πρόγραμμα έχοντας πλέον μαζί με τον κ. 
Δήμαρχο μία εμπειρία πλέον των τριών ετών. Ήθελα να μιλήσω ειδικά αλλά και γενικότερα για το 
τι εννοούμε λέγοντας Τεχνικό Πρόγραμμα. Αυτό που έχετε σήμερα στα χέρια σας είναι η 
οργάνωση έργων για το έτος 2015 με βάση τις συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες του 
Δήμου, οι οποίες δυνατότητες προέρχονται κατά κύριο λόγο από επιχορηγήσεις, τη λεγόμενη 
ΣΑΤΑ όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος. Η κατάρτισή του πραγματοποιείται λοιπόν σε μία ιδιαίτερη 
οικονομική συγκυρία, αυτό μην το ξεχνάμε, η οποία συγκυρία από μόνη της έχει δημιουργήσει 
πολλά και ποικίλα προβλήματα, θα ‘λεγα ακόμα και στην ίδια τη λειτουργία της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Σ’ αυτήν όμως τη δύσκολη οικονομική συγκυρία καλούμαστε ως Δήμος και ως 
Διοίκηση να αποδώσουμε έργο και όχι μόνο να αποδώσουμε απλό έργο αλλά έργο ανάπτυξης για 
τον ίδιο τον τόπο. Το Τεχνικό Πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας δε μπορεί να είναι και δεν 
είναι μόνο υλοποίηση των έργων του συγκεκριμένου έτους, το Τεχνικό Πρόγραμμα για μένα είναι 
ένα σύνολο ενεργειών, ένα σύνολο δράσεων έτσι όπως αυτές ξεκίνησαν απ’ το 2011 και 
συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να υλοποιούνται σε κάθε γωνιά του Δήμου Μονεμβασίας, 
ξεκινώντας απ’ το Ζάρακα μέχρι κάτω τη Νεάπολη. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε και καλείστε όλοι 
εσείς και όλοι εμείς να ψηφίσουμε αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα, αυτό το σύνολο των έργων τα 
οποία ήδη πολλά απ’ αυτά έχουνε υλοποιηθεί άλλα υλοποιούνται και άλλα είναι σε διαδικασία 
μελέτης. Τα έργα αυτά λοιπόν τα οποία στηρίζονται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες 
του Δήμου, αλλά στηρίζονται κατά κύριο λόγο και σε ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία, τολμώ 
να πω, ότι τα διεκδικήσαμε με απόλυτη επιτυχία. Ο Δήμος Μονεμβασίας απέδειξε όλα αυτά τα 
χρόνια ότι έχει μία διεκδικητικότητα σε τέτοια προγράμματα. Έχει αποδείξει την ικανότητά του 
να σχεδιάζει και να υλοποιεί με απόλυτα σωστό και ορθό τρόπο έργα ανάπτυξης για τον τόπο. 
Αυτό λοιπόν το Τεχνικό Πρόγραμμα έρχεται να λειτουργήσει προσθετικά σ’ αυτό το συνολικό 
σχεδιασμό ο οποίος είναι ήδη σε εξέλιξη. Σήμερα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλούμαστε να 
στηρίξουμε με την ψήφο μας έναν τεχνικό σχεδιασμό, έτσι τον ονομάζω, ο οποίος ενισχύει την 
Παιδεία μέσα από τη δημιουργία ή αναβάθμιση σχολικών μονάδων. Μην ξεχνάτε ότι πλήθος 
τέτοιων έργων που αφορούν σχολικά κτίρια υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται σε πολλά μέρη του 
Δήμου μας, στους Μολάους, στη Μονεμβάσια, στη Νεάπολη, σχολικά κτίρια τα οποία όσοι τα 
έχετε δει και όσοι τα ‘χετε περπατήσει, αποτελούν κόσμημα για τον τόπο και αναβαθμίζουν 
παράλληλα την προσφορά μόρφωσης και γνώσης. Σήμερα με την ψήφο μας καλούμαστε να 
στηρίξουμε πρωτοβουλίες του Δήμου στον Αθλητικό τομέα. Όλα αυτά τα χρόνια οργανώσαμε και 
δώσαμε σε χρήσεις χώρους γηπέδων, είμαστε σε εξέλιξη αναβάθμισης πολλών γηπέδων στο 
Δήμο Μονεμβασίας, πιστεύοντας ότι πραγματικά κάθε Δ.Ε πρέπει να ‘χει και έναν οργανωμένο 
αθλητικό χώρο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε νέους να αθληθούν με οτιδήποτε ευεργετικό 
αυτό συνεπάγεται. Το Τεχνικό Πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας ή αυτό που σχεδιάζουμε από 
το 2011 όπως σας είπα, έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα σε αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων μέσα 
από μελέτες και έργα τα οποία υλοποιήθηκαν και πολλά απ’ αυτά βρίσκονται σε διαδικασία 
υλοποίησης. Αναπλάσεις χώρων που έρχονται να αλλάξουν τη μέχρι τώρα εικόνα σημαντικών 
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κέντρων του Δήμου. Ενδεικτικά τονίζω στη Μονεμβασία, στο Κυπαρίσσι, στη Νεάπολη, στην 
Πλύτρα, μερικούς μόνο προορισμούς, όπου αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες και έργα 
ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων. Στον τομέα Πολιτισμού και σε παλιότερες συνεδριάσεις ο κ. 
Δήμαρχος αναφέρθηκε, τα σημαντικά έργα που γίνονται στο Κάστρο Μονεμβασίας, στη 
Νεάπολη, όπου στο Κάστρο Μεσοχωρίου γίνεται και εκεί ένα σημαντικό έργο, ή μέσα απ’ τη 
δημιουργία μουσείων στη Νεάπολη. Έργα αποχέτευσης, έργα οδοποιίας υλοποιήθηκαν και 
υλοποιούνται αυτή την ώρα σε κάθε γωνιά του Δήμου Μονεμβασίας, τολμώ να πω ότι αυτή την 
ώρα ένα απέραντο εργοτάξιο έχει καταστεί ο Δήμος Μονεμβασίας μέσα από τέτοια έργα. Αυτά 
λοιπόν που περιληπτικά σας ανέφερα είναι τα κομμάτια που αυτό εγώ ονομάζω Τεχνικό 
Πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν το Τεχνικό Πρόγραμμα καλούμε εμείς σήμερα να ψηφίσουμε, να 
στηρίξουμε και μ’ αυτόν τον τρόπο να συνηγορήσουμε σε μια πορεία ενεργειών και δράσεων του 
Δήμου Μονεμβασίας, προκειμένου, όπως εγώ πιστεύω, να γίνει αντάξιος του ονόματός του. 
Ευχαριστώ πολύ. 

κα Αναγνωστοπούλου: Εμείς κρίνουμε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015 κινείται σε 
μνημονιακή τροχιά, δε θα πούμε ότι δεν εγκρίνουμε τα έργα γιατί αφορούν την ποιότητα ζωής, 
είναι έργα που έχουν σχέση με την ύδρευση, με βιολογικούς καθαρισμούς, με την κατασκευή 
σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, οπότε δεν είμαστε αρνητικοί σ’ αυτά. Ξέρετε πολύ καλά ότι 
είμαστε αρνητικοί με τον τρόπο που γίνονται. Τα έργα αυτά, τα οποία είναι και πολυδάπανα, 
δίνονται σε εργολάβους οι οποίοι για να ωφεληθούν, να κερδίσουν, να μεγιστοποιήσουν τα 
κέρδη τους υποβαθμίζουν τον τρόπο κατασκευής. Αυτό φαίνεται και σε έργα οδοποιίας ή 
τσιμεντοστρώσεις που είναι πάρα πολλές. Διανύουμε την εποχή των τσιμεντοστρώσεων. Σε μία 
κοινωνία βέβαια που αύριο το πρωί, απ’ ότι άκουσα, θα κοπούν ένας όχι ευκαταφρόνητος 
αριθμός ρολογιών, δηλαδή δε θα μπορέσουν να ‘χουν νερό αυτοί οι άνθρωποι. Γι’ αυτά τα έργα 
τα μεγάλα θα μπορούσαμε να προτείνουμε οι Δήμαρχοι να απαιτήσουν να γίνονται από κρατικό 
φορέα, έτσι γινόταν πάντα και είχαν και ποιότητα και εξέλιξη χρονική. Τα μικρότερα έργα, πάλι 
να επανδρωθούν οι Υπηρεσίες του Δήμου, δε μπορεί για ένα μικρό έργο ή για μια μικρή 
κατασκευή να υπάρξει μόνο ανάθεση ή ανάδοχος και οι μελετητές να ροκανίζουν χρήματα. 
Επίσης μέσα στο πρόγραμμα αυτό που προτείνατε δεν έχουμε δει καθόλου έργα που 
προστατεύουνε και τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων, όπως αντιπλημμυρικά έργα ή 
αντισεισμική θωράκιση. Είναι μηδαμινά έως ανύπαρκτα. Δε μπορούμε να το ψηφίσουμε αυτό το 
Τεχνικό Πρόγραμμα. 

κ. Δήμαρχος: Θα μπορούσατε κάλλιστα να το ψηφίσετε και να κάνετε τις επισημάνσεις, 
διότι σε διαφορετική περίπτωση σημαίνει ότι εμείς σα Δήμος δεν έπρεπε να λειτουργήσουμε. 
Έπρεπε να σταματήσουμε, να πούμε ότι εμείς δεν ψηφίζουμε τίποτα, δεν ψηφίζουμε κανένα 
Τεχνικό Πρόγραμμα, σταματάμε, πάρτε τα λεφτά εσείς άλλοι Δήμοι, κάντε αυτά που πρέπει και 
εμείς θα περιμένουμε κάποτε εάν τα έργα γίνουν αλλιώς. Ξέρεις ότι δε μπορεί να γίνει αυτό το 
πράγμα συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι να το ψηφίσουμε και πρέπει να το ψηφίσουμε και πρέπει 
να διεκδικούμε. Η θέση σας σεβαστή, όμως η άποψή μου είναι αυτή, ότι ναι μεν τα ψηφίζω αλλά 
από την άλλη πλευρά επισημαίνω ότι θα ‘πρεπε να γίνονται με άλλο τρόπο, κάτι το οποίο θα 
μπορούσαμε να το δεχτούμε ασμένως. Σε διαφορετική περίπτωση φαίνεται ότι κατεβάζετε μία 
θέση η οποία είναι καθαρά αυτή τη στιγμή, στα επόμενα χρόνια, για να μην πω τίποτα άλλο, στη 
σφαίρα της ουτοπίας. Δε μπορούμε όμως, αφού έχουμε ψηφιστεί και εμείς και εσείς από τους 
δημότες, να κινηθούμε σ’ αυτή τη σφαίρα. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές και πρέπει αυτά τα 
οποία να κάνουμε να τους τα δίνουμε. Και μια που είπατε για τσιμέντα, πράγματι είναι ένα πολύ 
μικρό ποσοστό έργων, το οποίο αφορά σε τσιμεντοστρώσεις, οι οποίες όμως έχω πει πολλές 
φορές, είναι απολύτως απαραίτητες διότι είναι άνθρωποι των οποίων τα σπίτια μπροστά έχουν 
λάσπη. Δε μπορείς λοιπόν σ’ αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται και σου διαμαρτύρεται να του λες 
εσύ ότι εγώ δεν το κάνω αλλά θέλω να κάνω ένα έργο το οποίο είναι… ή να γίνεις 
αιθεροβάμονας, θα πρέπει να του το κάνεις αυτό. Κι αν κοιτάξετε ποσοστιαία στα έργα τα οποία 
εκτελούνται στο Δήμο της Μονεμβασιάς αυτές οι τσιμεντοστρώσεις δε φτάνουν ούτε το 1%. 
Αυτό δεν το λέω να ψέξω εσάς, απλώς επειδή πολλές φορές και πολλά χρόνια ακούγεται, α 
κάνετε και τσιμεντάκια, προφανώς. Θα γίνουν και τσιμεντάκια, διότι αυτόν που όπως σας είπα 
πατάει στη λάσπη δεν τον ενδιαφέρει αν θα του κάνεις γεφύρι ή αν θα του κάνεις κάτι, τον 
ενδιαφέρει εκεί και σε βρίζει την ώρα που βρέχει και περνάει εκεί, βρίζει εμένα και σένα που δεν 
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το κάνουμε. Γι’ αυτό πρέπει αυτά να τα κάνουμε, πρέπει να είναι μέσα σε κάποια όρια, δε μπορεί 
να ‘ναι υπερβολικά, πρέπει τα έργα πολύ σωστά να ελέγχονται και πρέπει να κατασκευάζονται με 
τον καλύτερο τρόπο. Δε θα συμφωνήσω ότι ο τρόπος κατασκευής από το κράτος είναι ο 
φθηνότερος και ο καλύτερος. Τα έργα τα οποία γινόντουσαν, αυτά γίνονταν κάποτε από τη 
ΜΟΜΑ, κάποια έργα έχουν γίνει καλά, κάποια άλλα έχουν γίνει διαφορετικά, δεν έχουν γίνει τόσο 
καλά, υπήρχε πάλι ένα μεγάλο κόστος κατασκευής. Οπότε, εν κατακλείδι, για να μη 
μακρηγορούμε σ’ αυτό, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να πείτε ναι, αυτές οι επισημάνσεις. 
Γιατί σε διαφορετική περίπτωση σημαίνει ότι ο Δήμος δε θα ‘πρεπε να λειτουργεί και έπρεπε να 
σταματήσει, να απεμπολήσει κάθε δικαίωμα που έχει, να μην προσέχει τους δημότες του, να μην 
κάνει κάποια πράγματα για να καθόμαστε να περιμένουμε μήπως κάνουμε κανένα δικαιολογητικό 
ή μήπως βγάλουμε κανένα πιστοποιητικό. Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα και κάποια 
απ’ τα περισσότερα πράγματα είναι αυτά που είναι γραμμένα εδώ και που σας είπε και 
αναλυτικότερα ο Γιώργος ο Βουνελάκης. 

κα Αναγνωστοπούλου: Πράγματι όταν έκανε η ΜΟΜΑ όπως είπατε δρόμους, ήτανε και 
ποιοτικοί και είχαν αντοχή στο χρόνο ήτανε όμως του κράτους η ΜΟΜΑ και ο τρόπος που 
γίνονταν, του αστικού κράτους. Φανταστείτε τι μπορεί να κάνει το λαϊκό κράτος με τη λαϊκή 
εξουσία, τι αγγέλους μπορεί να φτιάξει σε μια κοινωνία. Όμως μη μας πείτε ότι μόνο αυτός ο 
τρόπος είναι πλέον ο σωστός και δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η επιλογή είναι να ακολουθήσουμε 
τις εντολές της Κυβέρνησης και να υλοποιούμε τα έργα κατ’ αυτό τον τρόπο, υπάρχει και ο 
αντίστροφος δρόμος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 79 
του Ν. 4172/2013, τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006, το αριθ. 2/2014 πρακτικό 
της Εκτελεστικής Επιτροπής, το αριθ. 1/2014 πρακτικό της Επιτροπής Διαβούλευσης και μετά 
από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
   Ψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2015, το οποίο έχει 
ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 
ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2015 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η 

 ΜΟΛΑΩΝ     

 25-
7326.012 

Συνδέσεις με το 
δίκτυο 
αποχέτευσης  στη 
ΔΚ Μολάων 

12.600,00 ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ  

 25-
7326.016 

Αντικατάσταση  
επέκταση 
δικτύων 
ύδρευσης ΔΕ 
Μολάων 

12.600,00 ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ  

 30-
7321.003 

Ανακαίνιση της 
αίθουσας 
θεάτρου και 
πολλαπλών 
χρήσεων του 
κτηρίου του 
Γυμνασίου 
Μολάων 

230.000,00 ΔΩΡΕΑ 

 30-
7341.009 

Κατασκευή 2ου 
ολοήμερου 
νηπιαγωγείου ΔΚ 
Μολάων 

850.000,00 ΕΣΠΑ 
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 30-
7323.002 

Τσιμεντοστρώσεις 
ΔΕ Μολάων 

60.000,00 ΣΑΤΑ 2015 

 30-
7323.006 

Ασφαλτοστρώσει
ς ΔΕ Μολάων 

20.000,00 ΣΑΤΑ2015 

 30-
7322.001 

Αποπεράτωση 
πλατείας ΔΚ 
Μολάων 

7.200,00 ΣΑΤΑ 2015 

 30-
7323.026 

Οδοποιία στην 
επέκταση σχεδίου 
πόλεως Μολάων  

25.000,00 ΕΣΟΔΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΟΛΑΩΝ  

 45-
7336.005 

Συντήρηση και 
επισκευή 
κοιμητηρίων ΔΕ 
Μολάων 

5.000,00 ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  

 ΑΣΩΠΟΥ     

 25-
7326.002 

Αντικατάσταση 
επέκταση 
δικτύων 
ύδρευσης ΔΕ 
Ασωπού 

12.600,00 ΣΑΤΑ  ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ  

 25-
7326.013 

Συνδέσεις με το 
δίκτυο 
αποχέτευσης 
στους οικισμούς 
Πλύτρας και 
Καραβοστασίου 
ΤΚ Παπαδιανίκων 

12.600,00 ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ  

 30-
7322.005 

Διαμόρφωση 
κοινοχρήστου 
χώρου της άνω 
πλατείας ΤΚ 
Φοινικίου 

79.377,00 LEADER 

 30-
7323.008 

Τσιμεντοστρώσεις 
ΔΕ Ασωπού 

40.000,00 ΣΑΤΑ2015 

 30-
7323.013 

Ασφαλτοστρώσει
ς ΔΕ Ασωπού 

25.000,00 ΣΑΤΑ2015 

 25-
7326.023 

Ανόρυξη 
γεώτρησης στη 
ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ  

30.000,00 ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ  

 45-
7336.006 

Περίφραξη και 
διαμόρφωση 
χώρου 
κοιμητηρίου ΤΚ 
Παπαδιανίκων & 
ΤΚ Ασωπού 

4.000,00 ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  

 ΒΟΙΩΝ     

 25-
7326.001 

Αντικατάσταση 
επέκταση 
δικτύων  
ύδρευσης ΔΕ 
Βοιών  

30.000,00 ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ  

 25-
7326.014 

Συνδέσεις με το 
δίκτυο 
αποχέτευσης στη 

12.600,00 ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ  

ΑΔΑ: ΩΕΟ7ΩΚ9-ΤΑΧ



 7 

ΔΚ Νεάπολης 

 30-
7326.004 

Βελτίωση 
κοινοχρήστου 
χώρου στη ΔΚ 
Νεάπολης από 
Γέφυρα Βραϊμάκη 
μέχρι γέφυρα 
παραλίας 

70.509,00 LEADER 

 30-
7341.007 

Διάνοιξη δρόμου 
για κατασκευή 
γεφυριού στην 
ΤΚ Καστανέας ΔΕ 
Βοιών Δήμου 
Μονεμβάσιας 

1.225.000,00 ΕΣΠΑ 

 30-
7323.014 

Τσιμεντοστρώσεις 
ΔΕ Βοιών 

40.000,00 ΣΑΤΑ 2015 

 30-
7323.015 

Ασφαλτοστρώσει
ς ΔΕ Βοιών 

40.000,00 ΣΑΤΑ 2015 

 30-
7323.023 

Κατασκευή 
απορροής 
ομβρίων υδάτων 
στην ΔΚ 
Νεάπολης 

12.000,00 ΣΑΤΑ 2015 

 30-
7326.002 

Διαμόρφωση 
περιβάλλοντος 
χώρου Παλαιού 
Σχολείου στη ΔΚ 
Νεάπολης 

20.000,00 ΣΑΤΑ 2015 

 30-
7331.020 

Προμήθεια & 
τοποθέτηση 
κουφωμάτων στο 
κτίριο πρώην 
δημ. σχολείου 
ΛΑΧΙΟΥ  

 
10.000,00 

 
ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ 

 30-
7323.043 

Κατασκευή 
αγωγού 
απορροής 
ομβρίων στη ΔΚ 
Νεάπολης 

2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ 

 30-
7326.015 

Διαμόρφωση 
χώρου 
αεροδιαδρόμου 
στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ  

12.000,00 ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ 

 30-
7323.071 

Κατασκευή 
πεζοδρομίων στη 
ΝΕΑΠΟΛΗ  

12.000,00 ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ 

 
 

45-
7336.007 

Συντήρηση και 
επισκευή 
κοιμητηρίων ΔΚ 
Νεάπολης 

10.000,00 ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  

 ΖΑΡΑΚΑ 30-
7323.019 

Οδοποιία ΔΕ 
Ζάρακα 

30.000,00 ΣΑΤΑ 2015 

 30-
7341.006 

Εσωτερική 
Οδοποιία Δήμου 

206.000,00 ΕΣΠΑ 
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Μονεμβάσιας 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙ
ΑΣ 

25-
7321.001 

Κατασκευή 
δεξαμενής 
οικισμού Καλύβες 
της ΤΚ Λυρών 

 
5.000,00 

 
ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ  

 25-
7336.018 

Επισκευή και 
συντήρηση Η/Μ 
εξοπλισμού 
Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας 
Λυμάτων και 
αντλιοστασίων 
Αποχέτευσης 
Μονεμβάσιας 

50.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 
ΑΝΤΑΠΟΔ. 

 25-
7326.017 

Αντικατάσταση  
επέκταση 
δικτύων 
ύδρευσης ΔΕ 
Μονεμβάσιας 

12.600,00 ΣΑΤΑ 2015 

 30-
7323.021 

Τσιμεντοστρώσεις 
ΔΕ Μονεμβάσιας 

30.000,00 ΣΑΤΑ 2015 

 30-
7323.022 

Ασφαλτοστρώσει
ς  ΔΕ 
Μονεμβάσιας 

30.000,00 ΣΑΤΑ 2015  

 30-
7323.044 

Διαμόρφωση – 
διαπλάτυνση 
δρόμου  Αγ. 
Νικολάου 
Μονεμβάσιας 

2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ 

 25-
7326.022 

Ανόρυξη 
γεώτρησης στον 
οικ. Αγίου 
Στεφάνου ΤΚ 
Νομίων 

25.000,00 ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ  

 25-
7326.021 

Ανόρυξη 
γεώτρησης στη 
ΔΕ  
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ   

30.000,00 ΣΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΤΩΝ 

 45-
7336.002 

Συντήρηση και 
επισκευή 
κοιμητηρίων ΔΕ 
Μονεμβασίας 

8.000,00 ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ Ν 
3756/09 

ΣΥΝΟΛΟ: 3.350.686,00 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

 ΤΙΤΛΟΣ  ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1 Τοποθέτηση μεταλλικών 
στύλων χαμηλού ύψους με 
ενσωματωμένα φωτιστικά 
σώματα από τη θέση Lazareto 
μέχρι την πύλη του κάστρου 

86.734,41 LEADER 

2 Ζ Επισκευή – βελτίωση 
γεώτρησης και επέκταση 
αγωγού μεταφοράς ύδρευσης 
Δ Ζάρακα 

90.350,09 ΠΡΩΗΝ ΘΗΣΕΑ  
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3 Ζ Κατασκευή δικτύου 
ύδρευσης στο ΔΔ Ιέρακα 

464.082,89 ΕΣΠΑ 

4 Ζ Κατασκευή – παροχών στο 
ΤΔ Ρειχέας και Ιέρακα 

76.821,00  

5 Αποχέτευση Παραλιακών 
Οικισμών Δήμου Ασωπού – 
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
Λυμάτων Παραλιακών 
Οικισμών Δήμου Ασωπού 

6.044.400,00 ΕΠΠΕΡΑΑ 

6 Δίκτυο αποχέτευσης και 
εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων οικισμού Νεάπολης 

11.908.572,77 ΕΠΠΕΡΑΑ & ΙΔ. 
ΠΟΡΟΙ 

7 Αντικατάσταση 
αμιαντοσωλήνων αγωγών 
ύδρευσης ΤΚ Ελίκας 

453.255,00 ΕΠΠΕΡΑΑ 

8 Κατασκευή τουαλετών 
Δημοτικού Σχολείου ΤΚ 
Ασωπού 

40.833,93 ΣΑΤΑ 

9 Ανάπλαση χώρου όπισθεν 
Δημαρχείου (Β΄φάση 
Ανάπλαση Εισόδου Λάρνακα) 

62.534,00 LEADER 

10 Ανάπλαση πλατείας 
Αρχαγγέλου 

82.000,00 LEADER 

11 Οδοποιία ΔΕ Μολάων 8.832,53 ΣΑΤΑ 

12 Οδοποιία ΔΕ Ασωπού 52.000,00 ΣΑΤΑ 

13 Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Βοιών 62.000,00 ΣΑΤΑ 

14 Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών 57.000,00 ΣΑΤΑ 

15 Οδοποιία ΔΕ Ζάρακα 24.250,00 ΣΑΤΑ 

16 Ασφαλτοστρώσεις – 
Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ 
Μονεμβάσιας 

89.000,00 ΣΑΤΑ 

17 Αποκατάσταση και 
Τσιμεντοστρώσεις χώρων 
στην ΤΚ Καστανέας 

47.720,00 ΣΑΤΑ  

18 Διευθέτηση ομβρίων υδάτων 
πλησίον Ο.Τ. 21,23,28 στα 
Βαρκά ΔΚ Νεάπολης 

70.177,00 ΣΑΤΑ 

19 Α Αποπεράτωση δημοτικού 
αθλητικού κέντρου 

461.480,82  

20 Κατασκευή γηπέδου τένις στη 
ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών 

29.775,00 ΣΑΤΑ 

21 Αντικατάσταση στέγης 
Δημοτικού κτιρίου Αγ. 
Νικολάου Βοιών 

22.588,00 ΣΑΤΑ 

22 Κατασκευή Πνευματικού 
κέντρου Μολάων (Α ειδικός 
προϋπολογισμός) 

44.159,78 ΠΡΩΗΝ ΘΗΣΕΑΣ  

23 Αποκατάσταση Δημοτικού 
κτιρίου στον οικισμό Πλύτρας 
ΤΚ Παπαδιανίκων 

7.200,00 ΣΑΤΑ 

24 Επισκευή επιχρισμάτων στο 
Γυμνάσιο Μολάων 

12.600,00 ΣΑΤΑ 

25 Προσθήκη – επέκταση 1.089.064,93 ΕΣΠΑ 
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υπάρχοντος Γυμνασίου ΔΕ 
Μολάων 

26 Νέο νηπιαγωγείο ΤΚ 
Μονεμβάσιας 

410.041,19 ΕΣΠΑ 

27 Νέο νηπιαγωγείο ΔΚ 
Νεάπολης 

246.876,75 ΕΣΠΑ 

28 Ανάπλαση παραλιακού 
δρόμου οικισμού Πλύτρας ΔΚ 
Παπαδιανίκων 

838.360,72 ΕΣΠΑ  

29 Κατασκευή Παιδικού και 
βρεφονηπιακού Σταθμού στο 
Ο.Τ. &  Δ.Κ. Νεάπολης 

1.299.338,94 ΕΣΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ: 24.182.049,75 €        
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  2015: 27.532.735,75 € 

 
  Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου. 
  
   Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  320/2014. 
   

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή – Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Δρίβας Θεόδωρος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λεκάκης Δημήτριος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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