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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                           

 Αριθ. Αποφ.  104/2021 
 
 

Από το Πρακτικό της 16ης /2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σχέδιο Απόφασης Προτεραιοποίησης των προτάσεων που έχουν ή 
πρόκειται να υποβληθούν στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ από το Δήμο 
Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα. 
 
Στο Κρανίδι, σήμερα την 31η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00  στο Δημοτικό 
Κατάστημα Κρανιδίου, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ερμιονίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3936/27.05.2021 πρόσκληση της Προέδρου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γκαμίλη - Σιάνα Ελένη (πρόεδρος) 1.  Αντωνόπουλος Ιωάννης 

2. Αντωνοπούλου Αντωνία 2.  Λάμπρου Αναστάσιος 

3. Μερτύρης Ιωσήφ  

4. Τσαμαδός Ιωάννης  

5. Τσεγκής Γεώργιος  

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας, κυρία Σοφία 

Ρουσσοπούλου, ως γραμματέας, για την τήρηση των πρακτικών.                                                                               

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας κα. Γκαμίλη Ελένη 

εισηγούμενη το 1o τακτικό θέμα της συνεδρίασης λέει ότι ,θα πρέπει να συζητήσουμε – 

αποφασίσουμε την Προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχει ήδη υποβάλλει ή προτίθεται 

να υποβάλλει ο Δήμος Ερμιονίδας στο πλαίσιο των προσκλήσεων του προγράμματος 

«Αντώνης Τρίτσης». 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

1. Την 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’)ΚΥΑ με την οποία τροποποιείται η με αριθ. πρωτ 

22766/9-4-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 

1386). 

2. Το υπ’ αρίθμ. 298/20-04-2021 έγγραφο της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών 
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3. Τις προτάσεις που μέχρι τώρα έχει καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσει ο Δήμος 

Ερμιονίδας και τα νομικά του πρόσωπα (ΔΕΥΑΕΡ) στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 

 

Σύμφωνα με το ΥΠ.ΕΣ. 298/20.04.2021, σε συνέχεια της ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’), οι 

δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά (7) κατηγορίες, σε 

επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών και τέθηκε ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού 

(πλαφόν) προτάσεων (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου είναι επιλέξιμος) που μπορούν να 

ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία. Ο Δήμος Ερμιονίδας κατατάσσεται στην 

Κατηγορία 5, με ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων 

(περιλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου είναι επιλέξιμος), το ποσό των 12.000.000,00 ευρώ. 

Στο ως άνω πλαίσιο και έως 31/05/2021, οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος 

καλούνται : 

- Nα προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβάλει ή 

προτίθενται να υποβάλουν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος. 

- Να εκπονήσουν την προτεραιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια συνολικού 

προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε 

κατηγορία δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με την ΚΥΑ 6302/8- 4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’). 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ την ως άνω 

προτεραιοποίηση έργων/προμηθειών, συνοδευόμενη από: 

- Τυχόν τροποποιήσεις των Τεχνικών Δελτίων που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο των 

Προσκλήσεων του Προγράμματος (π.χ. απόσυρση υποέργου, απομείωση φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου υποέργου/ων κλπ) και στοιχείων φακέλου (π.χ. μελέτες και 

προϋπολογισμούς) 

- Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τις παραπάνω ενέργειες. 

Επισημαίνεται ότι τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού (πλαφόν) του Πίνακα της ΚΥΑ 6302/8-

4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’) έχουν οριστεί σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, αντίστοιχα, οπότε 

περιλαμβάνουν και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων (π.χ. ΔΕΥΑ κλπ) και των Περιφερειών. 

Συνεπώς, στην ως άνω διαδικασία προτεραιοποίησης  θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο 

των αιτημάτων που υποβάλλονται για λογαριασμό των δυνητικών δικαιούχων, δηλαδή 

περιλαμβανομένων των αιτημάτων που υποβάλλονται από τα νομικά τους πρόσωπα. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ: “κατά τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού των 

προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα έργα κάθε δυνητικού δικαιούχου που έχουν ενταχθεί 

στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκαν στο παρόν Πρόγραμμα δυνάμει της υπ’ 

αρ. 829/18.06.2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), καθώς 

και τα έργα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

Ι» και η ένταξή τους θα γίνει στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος”. 

Σας ενημερώνουμε ότι τα μεταφερόμενα έργα του Δήμου Ερμιονίδας και των Νομικών του 

Προσώπων, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και 

τα οποία προσμετρούν στο πλαφόν του Δήμου είναι συνολικού ποσού 0,00 ευρώ. 
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την ακόλουθη κατάταξη των προτάσεων που 

υποβλήθηκαν και θα υποβληθούν στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με σειρά 

προτεραιότητας και παρακαλούμε για την έγκριση της: 

1. Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ερμιονίδας με α) Υποέργο 1. 

Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας προϋπολογισμού 3.503.000,00 ευρώ και β) Υποέργο 

2: Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες προϋπολογισμού 174.400,00 ευρώ,  

συνολικού προϋπολογισμού πρότασης 3.677.400,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ05 

του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της 

υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», 

2. Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κρανιδίου με σκοπό την 

επαναχρησιμοποίηση μέρους της εκροής για επωφελείς χρήσεις με συνολικό 

προϋπολογισμό 3.127.528,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ02 του Προγράμματος 

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο 

Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 

λυμάτων», 

3. Αναβάθμιση Υποδομών και Δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ερμιόνης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ερμιονίδας με α) Υποέργο 1: Αναβάθμιση Δικτύου ύδρευσης Ερμιόνης 

προϋπολογισμού 2.157.600,00 ευρώ, β) Υποέργο 2: Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός 

Μελετητής προϋπολογισμού 32.364,00 ευρώ, γ) Υποέργο 3: Διοικητικό κόστος 

επίβλεψης προϋπολογισμού 32.364,00 ευρώ, δ) Υποέργο 5: Υποστήριξη της ΔΕΥΑ 

Ερμιονίδας στη σύνταξη φακέλου με τις σχετικές αιτήσεις, στα πλαίσια της 

Πρόσκλησης ΑΤ01 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ, συνολικού 

προϋπολογισμού πρότασης 2.228.528,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ01 του 

Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Υποδομές 

ύδρευσης»,  

4. Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων με α) Υποέργο 1: Προμήθεια πέντε μικρών 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων (3 ηλεκτρικά οχήματα με καρότσα, δικτυωτό πλέγμα και 

ανατροπή, 1 ηλεκτρικό όχημα με κλειστό κουτί στο πίσω μέρος και 1 μικρό ηλεκτρικό 

όχημα για χωματερή) και τους απαιτούμενους σταθμούς φόρτισης αυτών 

προϋπολογισμού 277.460,33 ευρώ, β) Υποέργο 2: Προμήθεια πέντε μεγάλων 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων (1 επιβατηγό λεωφορείο 25 ατόμων, 2 επιβατηγά 

λεωφορεία 20 ατόμων, 1 πλυστικό πολυμηχάνημα και 1 ηλεκτρικό σάρωθρο) και 

τους απαιτούμενους σταθμούς φόρτισης αυτών προϋπολογισμού 1.974.662,80€, γ) 

Υποέργο 3: Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη και 

προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ερμιονίδας 

προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 2.258.323,13 ευρώ 

στην Πρόσκληση ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα προτεραιότητας: 

«Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», 

5. Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Ερμιονίδας με α) Υποέργο 1: Μελέτη 

Ακτοπροστασίας παραλιακού μετώπου Δήμου Ερμιονίδας προϋπολογισμού 

254.220,00 ευρώ και β) Υποέργο 2: Μελέτη Αναβάθμισης υποδομών ΕΕΛ Δήμου 

Ερμιονίδας προϋπολογισμού 212.000,00 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 
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πρότασης 466.220,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα 

προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική 

Βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του 

Προγράμματος», 

6. Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Ερμιονίδας με α) Υποέργο 1: 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των 

υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας προϋπολογισμού 2.376.819,60 ευρώ, β) 

Υποέργο 2: Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης φαινομένων πολιτικής προστασίας 

του Δήμου Ερμιονίδας προϋπολογισμού 189.720,00 ευρώ, γ) Υποέργο 3: Υποστήριξη 

της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας στη σύνταξη φακέλου με τις σχετικές αιτήσεις προϋπολογισμού 

6.200,00 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 2.572.739,60 ευρώ στην Πρόσκληση 

ΑΤ03 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο 

«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», 

7. Προμήθεια και  εγκατάσταση Γωνιών Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει συστήματα 

υπόγειων και υπέργειων κάδων περιλαμβανομένης της τοποθέτησης και 

ανάπλασης του χώρου παρέμβασης, Ζυγιστική ΜΗΧΑΝΗ ηλεκτρονική 

γεφυροπλάστιγγα 14x3m, 60t χωρίς λάκκο τύπου  DIY 4x4   ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 60Τ, 

Απορριμματοφόρο με πρέσα 16 m3 με σύστημα ζύγισης, Οικίσκου ως εξοπλισμός 

ΣΜΑ, Συλλογής Ανακυκλώσιμων Ρευμάτων συνολικού προϋπολογισμού 

2.445.900,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα 

προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων». 

8. Αναβάθμιση Υποδομών και Δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ερμιόνης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ερμιονίδας με α) Υποέργο 4: Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία 

ολοκληρωμένου ασύρματου ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης & ελέγχου της 

κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Ερμιόνης προϋπολογισμού 

1.891.560,48 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ01 του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα 

προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης»,  

 

Επίσης έχει υποβληθεί η πράξη με τίτλο «Αντισεισμικές παρεμβάσεις δημοσίων κτηρίων του 

Δήμου Ερμιονίδας  (περιλαμβάνει όλα τα σχολικά κτήρια και ακόμα δημοτικά κτήρια 

συγκέντρωσης κοινού)» στην Πρόσκληση ΑΤ11 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, 

συνολικού προϋπολογισμού Α’  Φάσης 10.019,20 ευρώ + 7.000,00 = 17.019,20€ και η πράξη 

με τίτλο «Ανάπλαση της πλατείας «Κύπρου» ή «Πάνω Πλατείας» στο Κρανίδι» στην 

Πρόσκληση ΑΤ14 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, συνολικού προϋπολογισμού 

483.445,86€  YΠΟΕΡΓΟ 1: 460.445,86 ευρώ Ανάπλαση πλατείας Κύπρου  και ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : 

23.000,00€ αμοιβή συμβούλου μελετητή οι οποίες δεν προσμετρώνται στο πλαφόν. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κα. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα με το άρθρο 17 του Ν.4710/2020 

ΑΔΑ: 6ΗΒΤΩΡΡ-ΟΕΜ



Σελίδα 5 από 7 
 

(ΦΕΚ 142Α/23-7-2020, την πρόταση του εισηγητή του θέματος και το έγγραφο της 

υπηρεσίας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α 

Α. Αποδέχεται την ακόλουθη κατάταξη των προτάσεων που υποβλήθηκαν και θα 

υποβληθούν στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με σειρά προτεραιότητας: 

1. Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ερμιονίδας με α) Υποέργο 1. 

Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας προϋπολογισμού 3.503.000,00 ευρώ και β) Υποέργο 

2: Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες προϋπολογισμού 174.400,00 ευρώ,  

συνολικού προϋπολογισμού πρότασης 3.677.400,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ05 

του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της 

υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», 

2. Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κρανιδίου με σκοπό την 

επαναχρησιμοποίηση μέρους της εκροής για επωφελείς χρήσεις με συνολικό 

προϋπολογισμό 3.127.528,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ02 του Προγράμματος 

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο 

Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 

λυμάτων», 

3. Αναβάθμιση Υποδομών και Δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ερμιόνης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ερμιονίδας με α) Υποέργο 1: Αναβάθμιση Δικτύου ύδρευσης Ερμιόνης 

προϋπολογισμού 2.157.600,00 ευρώ, β) Υποέργο 2: Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός 

Μελετητής προϋπολογισμού 32.364,00 ευρώ, γ) Υποέργο 3: Διοικητικό κόστος 

επίβλεψης προϋπολογισμού 32.364,00 ευρώ, δ) Υποέργο 5: Υποστήριξη της ΔΕΥΑ 

Ερμιονίδας στη σύνταξη φακέλου με τις σχετικές αιτήσεις, στα πλαίσια της 

Πρόσκλησης ΑΤ01 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ, συνολικού 

προϋπολογισμού πρότασης 2.228.528,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ01 του 

Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Υποδομές 

ύδρευσης»,  

4. Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων με α) Υποέργο 1: Προμήθεια πέντε μικρών 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων (3 ηλεκτρικά οχήματα με καρότσα, δικτυωτό πλέγμα και 

ανατροπή, 1 ηλεκτρικό όχημα με κλειστό κουτί στο πίσω μέρος και 1 μικρό ηλεκτρικό 

όχημα για χωματερή) και τους απαιτούμενους σταθμούς φόρτισης αυτών 

προϋπολογισμού 277.460,33 ευρώ, β) Υποέργο 2: Προμήθεια πέντε μεγάλων 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων (1 επιβατηγό λεωφορείο 25 ατόμων, 2 επιβατηγά 

λεωφορεία 20 ατόμων, 1 πλυστικό πολυμηχάνημα και 1 ηλεκτρικό σάρωθρο) και 

τους απαιτούμενους σταθμούς φόρτισης αυτών προϋπολογισμού 1.974.662,80€, γ) 

Υποέργο 3: Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη και 

προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ερμιονίδας 

προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 2.258.323,13 ευρώ 

στην Πρόσκληση ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα προτεραιότητας: 

«Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», 
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5. Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Ερμιονίδας με α) Υποέργο 1: Μελέτη 

Ακτοπροστασίας παραλιακού μετώπου Δήμου Ερμιονίδας προϋπολογισμού 

254.220,00 ευρώ και β) Υποέργο 2: Μελέτη Αναβάθμισης υποδομών ΕΕΛ Δήμου 

Ερμιονίδας προϋπολογισμού 212.000,00 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 

πρότασης 466.220,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα 

προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική 

Βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του 

Προγράμματος», 

6. Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Ερμιονίδας με α) Υποέργο 1: 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των 

υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας προϋπολογισμού 2.376.819,60 ευρώ, β) 

Υποέργο 2: Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης φαινομένων πολιτικής προστασίας 

του Δήμου Ερμιονίδας προϋπολογισμού 189.720,00 ευρώ, γ) Υποέργο 3: Υποστήριξη 

της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας στη σύνταξη φακέλου με τις σχετικές αιτήσεις προϋπολογισμού 

6.200,00 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 2.572.739,60 ευρώ στην Πρόσκληση 

ΑΤ03 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο 

«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», 

7. Προμήθεια και  εγκατάσταση Γωνιών Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει συστήματα 

υπόγειων και υπέργειων κάδων περιλαμβανομένης της τοποθέτησης και 

ανάπλασης του χώρου παρέμβασης, Ζυγιστική ΜΗΧΑΝΗ ηλεκτρονική 

γεφυροπλάστιγγα 14x3m, 60t χωρίς λάκκο τύπου  DIY 4x4   ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 60Τ, 

Απορριμματοφόρο με πρέσα 16 m3 με σύστημα ζύγισης, Οικίσκου ως εξοπλισμός 

ΣΜΑ, Συλλογής Ανακυκλώσιμων Ρευμάτων συνολικού προϋπολογισμού 

2.445.900,00 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα 

προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων». 

8. Αναβάθμιση Υποδομών και Δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ερμιόνης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ερμιονίδας με α) Υποέργο 4: Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία 

ολοκληρωμένου ασύρματου ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης & ελέγχου της 

κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Ερμιόνης προϋπολογισμού 

1.891.560,48 ευρώ στην Πρόσκληση ΑΤ01 του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα 

προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης». 

 

Επίσης έχει υποβληθεί η πράξη με τίτλο «Αντισεισμικές παρεμβάσεις δημοσίων κτηρίων του 

Δήμου Ερμιονίδας  (περιλαμβάνει όλα τα σχολικά κτήρια και ακόμα δημοτικά κτήρια 

συγκέντρωσης κοινού)» στην Πρόσκληση ΑΤ11 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, 

συνολικού προϋπολογισμού Α’  Φάσης 10.019,20 ευρώ + 7.000,00 = 17.019,20€ και η πράξη 

με τίτλο «Ανάπλαση της πλατείας «Κύπρου» ή «Πάνω Πλατείας» στο Κρανίδι» στην 

Πρόσκληση ΑΤ14 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, συνολικού προϋπολογισμού 

483.445,86€  YΠΟΕΡΓΟ 1: 460.445,86 ευρώ Ανάπλαση πλατείας Κύπρου  και ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : 

23.000,00€ αμοιβή συμβούλου μελετητή οι οποίες δεν προσμετρώνται στο πλαφόν. 
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Β. Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια, τις αναθέτει στον Δήμαρχο Ερμιονίδας 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  104/2021. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

  1.  Αντωνοπούλου Αντωνία 
  2.  Μερτύρης Ιωσήφ 
  3.  Τσαμαδός Ιωάννης 
  4. Τσεγκής Γεώργιος  
    

 

                                                                             

                                                                            

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 
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