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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  13ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  225/2018 
 
« α) Περί υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Δήμου 
Μονεμβασίας» και την υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης στην πρόσκληση IV 
του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», β) Δέσμευση του Δήμου για ένταξη του 
αναφερομένου έργου στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τρέχουσας 
περιόδου, γ) Βεβαίωση ότι η προτεινόμενη πράξη αφορά δρόμους που αποτελούν και 
εξυπηρετούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου και δ) Βεβαίωση ότι οι 
προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί είναι υφιστάμενοι και η εδαφική λωρίδα 
που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, 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 
13/05.09.2018 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 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 19, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Χαραμή Αλεξάνδρα          Γραμ/τέας Δ.Σ. 
 2. Κουλουβάκος Βασίλειος      Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Λεκάκης Δημήτριος 
 3. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  3. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  4. Παπούλη Δέσποινα 
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  5. Κόκκορης Παναγιώτης 
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  6. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  7. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  8. Σταθάκης Νεκτάριος 
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Μαρούσης Χαράλαμπος   
13. Παπαδάκης Πιερρής   
14. Πετράκης Χρήστος   
15. Τσαφατίνου Κατερίνα               
16. Χριστάκος Σταύρος                      
17. Δουμάνη  Σοφία   
18. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
19. Σπυριδάκου Θεοδούλη    

     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: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, 
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας,  
Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, 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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο,  ο οποίος είπε τα εξής: 
   Έχοντας υπόψη:  
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 της παραγράφου 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. 
Α’/07.06.2010), με το οποίο ορίζεται ότι : Το δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα 
που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε 
επιτροπή του.  
  2. Την με Α.Π.: 40411/02.08.2018 Πρόσκληση IV με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υποβολή 
αιτημάτων ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας 
όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση 
της αγροτικής οδοποιίας».  
  3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την προαναφερθείσα Πρόσκληση του Προγράμματος κάθε 
δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μια (1) αίτηση χρηματοδότησης με ελάχιστο αιτούμενο 
προϋπολογισμό 200.000,00 € (προ ΦΠΑ) και ανώτατο προϋπολογισμό 700.000,00 € (προ ΦΠΑ). 
Στην περίπτωση που υπερβαίνει το ποσό και το έργο δηλώνεται ότι χρηματοδοτείται και από 
άλλη πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και 
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου. 
Εφόσον δε ο Δήμος πρόκειται να συμβάλει με ιδίους πόρους στην υλοποίηση της πράξης θα 
παρασχεθούν σχετικά τεκμήρια για την χρηματοοικονομική του ικανότητα.  
  4. Την μελέτη του έργου «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Δήμου Μονεμβασίας» της Τ.Υ. 
του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 868.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η 
οποία αφορά στη βελτίωση της πρόσβασης της αγροτικής οδοποιίας των εν λόγω Δ.Ε.  
  5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μονεμβασίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», και 
δει στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», δύναται να 
υποβάλει την ακόλουθη πρόταση: Τίτλος Πράξης: «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Δήμου 
Μονεμβασίας» Προϋπολογισμός: 868.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από 1 και μοναδικό υποέργο αυτό της εργολαβίας – 
κατασκευαστικό.  
  6. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί Δ.Ε  Δήμου Μονεμβασίας δεν 
εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου, είναι 
υφιστάμενοι αγροτικοί οδοί, η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου 
και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι  
   Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για: 

α) Την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και υποβολή αιτήματος Ένταξης του στην πρόσκληση IV του Προγράμματος 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», άξονας προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με 
τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». 

β) Την  ένταξη του αναφερόμενου έργου στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
τρέχουσας περιόδου. 

γ) Τη βεβαίωση για τη μη απαίτηση απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων για την 
κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί είναι 
υφιστάμενοι και η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου και  

δ) Τη βεβαίωση ότι η προτεινόμενη πράξη δεν αφορά δρόμους που  εξυπηρετούν τη γενική 
κυκλοφορία αλλά  αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 
 ε) Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης της μελέτης. 
 στ) Τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

  

ΑΔΑ: ΨΓΝ7ΩΚ9-ΝΑΛ



 3 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα  

1. Την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών δρόμων Δ.Ε Δήμου 
Μονεμβασίας».  

2. Την υποβολή αιτήματος για την ένταξη του έργου στην πρόσκληση IV του 
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», άξονας προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής 
οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις». 

3. Την ένταξη του αναφερόμενου έργου στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
τρέχουσας περιόδου. 

4.  Βεβαιώνεται η μη απαίτηση απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή 
του προτεινόμενου έργου, καθώς και ότι οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί είναι 
υφιστάμενοι και η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου.  

5. Βεβαιώνει ότι η προτεινόμενη πράξη δεν αφορά σε δρόμους που  εξυπηρετούν τη γενική 
κυκλοφορία, αλλά  αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 

7. Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης της υπ’ αριθ. 121/2018 μελέτης του έργου, τα οποία 
συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

8. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  225/2018. 
   

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

Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

     Απούσα 
 

Κουλουβάκος Βασίλειος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Χριστάκος Σταύρος   
Δουμάνη Σοφία 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
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