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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 166/2011
<Πεξί εγθξίζεσο ησλ όξσλ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο
ησλ λεξώλ ύδξεπζεο>.
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κελφο Ινπλίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα
θαη ψξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 12/22-06-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία
επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010
(ΦΔΚ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ,
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο πξφεδξνο
1. Μαξνχζεο Υαξάιακπνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
2. Υαξακήο Αληψληνο
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
3. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
4.
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
6.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
7.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
8.
Λχξαο Υαξάιακπνο
9.
Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
10. Πεηξάθεο Υξήζηνο
11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
12. νπξιάο Ισάλλεο
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
15. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
16. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
17. Μηραιφπνπινο Μηραήι
18. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
19. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
20. Σζάθνο Πέηξνο
21. Υξηζηάθνο ηαχξνο
22. Μέληεο Γεψξγηνο
23. Κξππσηφο Παλαγηψηεο
24. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,
Μπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Αγίσλ Απνζηφισλ,
Μαθξήο Θεφδσξνο Σ.Κ. Αζσπνχ, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ
Καζηαληάο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Μαλίθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Λακπνθάκπνπ, Αξηηληφο
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Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Μεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο
Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ,
Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Κ. πθέαο, Γειήγηαλλεο
Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηoλ Αληηδήκαξρν θ. Ι. νπξιά, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Η ΣΔΓΚ Ν. Λαθσλίαο κε ην 258/15-6-2011 έγγξαθφ ηεο καο πιεξνθνξεί φηη κε ηελ αξηζ.
42/2011 απφθαζε ηνπ Γ.. εγκπίθηκε ηο ζσέδιο ηηρ ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ, πος αθοπά
ζηον έλεγσο ποιόηηηαρ ηων νεπών ύδπεςζηρ ηος Δήμος μαρ.
Σύμθωνα με ηην εν λόγω ππογπαμμαηική ζύμβαζη, η ΤΕΔΚ αναλαμβάνει ηη
σπημαηοδόηηζη ηος ελέγσος ποιόηηηαρ ηων νεπών ύδπεςζηρ και ο δήμορ μαρ ζηη ζςνέσεια, θα
πποβεί ζε ανάθεζη ηος ελέγσος ζε επγαζηήπιο ηηρ επιλογήρ ηος, ηο οποίο θα πληποί ηιρ
πποϋποθέζειρ ηηρ ΚΥΑ Υ2/2600/2001.
Καηόπιν ηων ανωηέπω ππέπει να αποθαζίζοςμε για ηην έγκπιζη ηηρ ππογπαμμαηικήρ
ζύμβαζηρ και ηον οπιζμό εκπποζώπος ωρ αναπληπωηή ηος Δημάπσος ζηην επιηποπή
παπακολούθηζηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 8 ηηρ ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ:
Δηζεγνύκαη
Σελ έγθξηζε ππνγξαθήο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ λα
νξηζηεί ν Ισάλλεο νπξιάο κε αλαπιεξσηή ην ηαχξν Υξηζηάθν.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε
ηνπ ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 3852/2010 & 3463/2006 θαη
κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθσλα

Εγκπίνει ηην ππογπαμμαηική ζύμβαζη μεηαξύ ηος Δήμος Μονεμβαζιάρ και ηηρ ΤΕΔΚ Ν.
Λακωνίαρ, πος αθοπά ζηον έλεγσο ποιόηηηαρ ηων νεπών ύδπεςζηρ ηος Δήμος και ειδικόηεπα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ηε πάξηε, ζήκεξα ηελ …………………………. 2011 ζηα γξαθεία ηεο Σνπηθήο Έλσζεο
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Δ.Γ.Κ) ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο νη ζπκβαιιφκελνη:
1. Η Σ.Δ.Γ.Κ Ννκνχ Λαθσλίαο πνπ εδξεχεη ζηε πάξηε θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απ' ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Γ. ηεο, θ. Φίιηππν Πήιηνπξα,
2. Ο Γήκνο Μνλεκβαζηάο πνπ εδξεχεη ζηνπο Μνιάνπο Λαθσλίαο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα
απ' ηνλ Γήκαξρν θ. Σξηρείιε Ηξαθιή
• Σν άξζξν 100 (παξ.1α, 2α & 3) ηνπ Ν.3852/2010.
• Σν άξζξν 270 , παξ. 1 ηνπ Ν.3463/2006.
• Σν έγγξαθν κε αξ. πξση. 15409 ηεο 29/11/2000 ηεο Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ κε ζέκα
Έιεγρνο πφζηκνπ χδαηνο θαη ζπζηεκάησλ χδξεπζεο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο Γεκφζηαο Τγείαο»
• Σελ κε αξηζκφ πξση. Τ2/4052 ηεο 8/11/2000 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα
‘’Έιεγρνο πφζηκνπ χδαηνο θαη ζπζηεκάησλ χδξεπζεο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ‘’.
• Σελ Κ.Τ.Α Τ2/2600/2001 «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/Δ.Κ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3εο
Ννεκβξίνπ 1998.
Σελ κε αξηζκφ πξση. ΓΤΓ2/νηθ.88263 ηεο 24/6/2008 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο κε ζέκα ‘’Παξαθνινχζεζε πνηφηεηαο πφζηκνπ χδαηνο, ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ
χδξεπζεο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο’’.
Σν κε αξηζκφ πξση. ΓΤΓ2/νηθ. 30118 ηεο 3/3/2008 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο κε ζέκα ‘’Απνζηνιή ζηνηρείσλ πνηφηεηαο πφζηκνπ λεξνχ, γηα ελεκέξσζε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο’’.
Σελ ππ’ αξηζκ.
/11 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΣΔΓΚ Ν.
Λαθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζαο
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Σελ ππ’ αξηζκ. 166/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζαο.
Τπνγξάθνπλ ηελ παξαθάησ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε.
Η ζύκβαζε απηή πεξηέρεη:
Άξζξν 1. Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο
Άξζξν 2. Ο ζθνπφο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ
αληηθείκελν ηεο χκβαζεο.
Άξζξν 3. Πξνυπνινγηζκφο
Άξζξν 4. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
Άξζξν 5. Σν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο.
Άξζξν 6. Οη δηαηηζέκελνη πφξνη κε ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ νη νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο.
Άξζξν 7. Η δηάξθεηα ηεο χκβαζεο
Άξζξν 8. Παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο
Άξζξν 9. Σειηθέο Γηαηάμεηο
Άξζξν 1. Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απνηειεί ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ
χδξεπζεο ηεο έδξαο θαη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Δλνηήησλ θαη ε ζπκβνπιεπηηθή
ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ
(έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ απνιχκαλζεο,
εθαξκνγή απνιχκαλζεο, θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ησλ δεμακελψλ θαη ησλ δηθηχσλ
χδξεπζεο, πξνζηαζία ησλ πεγψλ πδξνιεςίαο θ.α) ζε ζπλεξγαζία θαη ζχκπξαμε κε ηελ
Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Δ.Γ.Κ) ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο, ε δεκηνπξγία βάζεο
δεδνκέλσλ γηα ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεξψλ χδξεπζεο αλά ελφηεηα
ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ πνηφηεηαο ησλ πφζηκσλ λεξψλ ηνπ Γήκνπ
ζηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ
αθνινπζνχλ παξαθάησ.
Άξζξν 2. Ο ζθνπόο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ
απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο
Ο ζθνπφο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηαο ησλ λεξψλ χδξεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε πεξηπηψζεηο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, είλαη ε δηαζθάιηζε
παξνρήο θαζαξνχ θαη πγηεηλνχ λεξνχ ζε φινπο ηνπο δεκφηεο ησλ Γήκνπ. Ο ζηφρνο απηφο
ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο Τ2/4052 Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηεο κε
αξηζκφ πξση. ΓΤΓ2/νηθ.88263 ηεο 24/6/2008 Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπ κε
αξηζκφ πξση. ΓΤΓ2/νηθ. 30118 ηεο 3/3/2008 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Πην
αλαιπηηθά, ζα γίλεη θαηαγξαθή ηεο παξνρήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ ησλ πεγψλ
πδξνιεςίαο θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ χδξεπζεο ησλ δεμακελψλ θαη ησλ
δηθηχσλ ζηηο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, ελψ ζα δηελεξγεζνχλ νη αθφινπζεο
εηήζηεο δεηγκαηνιεςίεο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, σο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη
θαησηέξσ. Οη δεηγκαηνιεςίεο θαη εμεηάζεηο – αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ λεξνχ, ζα
δηελεξγεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Κ.Τ.Α
Τ2/2600/2001 «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ
νδεγία 98/83/Δ.Κ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1998.
Σν ζχλνιν ησλ δεηγκάησλ δνθηκαζηηθήο παξαθνινχζεζεο (Γ.Π.) θαη ησλ δεηγκάησλ
δνθηκαζηηθήο & ειεγθηηθήο παξαθνινχζεζεο (Γ.Δ.Π.) ζα θαζνξηζηεί απφ ην Γήκν ζχκθσλα
κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, ρσξίο φκσο ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηψλ λα μεπεξλά ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε κεγαιχηεξνπ θφζηνπο ε δηαθνξά ζα
θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ.
Οη παξερφκελεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο αθνξνχλ ηελ πγεηνλνκηθή αλαγλψξηζε ησλ
ζπζηεκάησλ χδξεπζεο θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ λεξψλ, (ππεξρισξηψζεηο θαη
ρισξηψζεηο δεμακελψλ - δηθηχσλ, πξνζηαζία πεγψλ πδξνιεςίαο θ.ι.π), ψζηε λα
απνθεχγεηαη θάζε πγεηνλνκηθφο θίλδπλνο.
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Δπηπιένλ, ν Γήκνο Μνλεκβαζηάο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε ηεο δεκηνπξγίαο
ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα φια ηα λεξά χδξεπζεο γηα θάζε Δλφηεηα. Η βάζε απηή
δεδνκέλσλ, ζα πεξηιακβάλεη:
1. Σελ νλνκαζία θαη ηε ζέζε φισλ ησλ Πεγψλ Τδξνιεςίαο (Πεγέο –
Γεσηξήζεηο) αλά Δλφηεηα (Γ.Γ).
2. Σνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ Πεγψλ Τδξνιεςίαο ζε ελεξγέο (απηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαξθή βάζε) θαη ζε εθεδξηθέο (απηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε
πεξηφδνπο ιεηςπδξίαο ή ζε ζεξηλέο πεξηφδνπο).
3. Σα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Πεγψλ Τδξνιεςίαο, αλά Δλφηεηα, (κέζεο
παξνρέο ή ζηάζκεο γεσηξήζεσλ), φπσο απηά δηακνξθψλνληαη αλά επνρή ηνπ
έηνπο.
4. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Πεγψλ Τδξνιεςίαο, αλά Δλφηεηα, φπσο
απηά ζα πξνθχπηνπλ απ’ ηα ΓΔΛΣΙΑ ΔΞΔΣΑΗ πνπ ζα παξαιακβάλεη ν
Γήκνο, απ’ ην εξγαζηήξην.
5. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεξψλ ησλ Γηθηχσλ Ύδξεπζεο, αλά Δλφηεηα,
φπσο απηά ζα πξνθχπηνπλ απ’ ηα ΓΔΛΣΙΑ ΔΞΔΣΑΗ πνπ ζα παξαιακβάλεη ν
Γήκνο, απ’ ην εξγαζηήξην .
6. Κάζε πξνιεπηηθή ή δηνξζσηηθή ελέξγεηα ζηελ νπνία πξνέβε ν Γήκνο, θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε
ππεξρισξίσζε κηαο δεμακελήο χδξεπζεο, ε εθαξκνγή ζπζηεκαηηθήο
απνιχκαλζεο ζην λεξφ χδξεπζεο ελφο Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο, ε εθαξκνγή
κέηξσλ πξνζηαζίαο κηαο Πεγήο Τδξνιεςίαο θ.α.
Άξζξν 3. Πξνϋπνινγηζκόο
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
15.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, αλαθέξεηαη ζε 12κελε δηάξθεηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα θαιπθζεί εμ’ νινθιήξνπ από ηελ Σ.Δ.Γ.Κ.
Άξζξν 4. Σα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ
1. Η Σ.Δ.Γ.Κ Ννκνχ Λαθσλίαο, αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο εξγαζίαο
ζε πνζνζηφ 100 % επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
2. Ο Γήκνο Μνλεκβαζηάο αλαιακβάλεη:
I. ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην
άξζξν 2 ηεο παξνχζεο γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα λεξά χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ
II. ηε ζπκπιήξσζε ησλ αξρείσλ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ, γηα θάζε Δλφηεηα ηνπ
Γήκνπ, φπνπ εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθή απνιχκαλζε.
III. ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα λεξά χδξεπζεο, ζχκθσλα κε ηε
κνξθή ησλ πηλάθσλ ηνπ κε αξηζκφ πξση. ΓΤΓ2/νηθ. 30118 ηεο 3/3/2008 εγγξάθνπ
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζηε Γ/ΝΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ
ΤΓΔΙΑ.
IV. Σελ αλάζεζε ηεο δηελέξγεηαο φισλ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ
θπζηθνρεκηθψλ & ρεκηθψλ αλαιχζεσλ θαζψο θαη ησλ κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ
ησλ λεξψλ χδξεπζεο ζε εξγαζηήξην ηεο επηινγήο ηνπ, ην νπνίν πξέπεη απαξαίηεηα
λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Κ.Τ.Α Τ2/2600/2001.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζαο αθνξά ζηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο γηα ηε δηελέξγεηα
φισλ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ θπζηθνρεκηθψλ & ρεκηθψλ αλαιχζεσλ
θαζψο θαη ησλ κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ ησλ λεξψλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο νη
ινηπέο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ (Ι,
ΙΙ, ΙΙΙ) ζα εθηειεζηνχλ απφ ην Γήκν ρσξίο θακία νηθνλνκηθή απαίηεζε.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, νη έιεγρνη απηνί πνπ ζα δηελεξγεζνχλ ζα είλαη νη αθφινπζνη θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δείγκαηα δηθηχσλ χδξεπζεο:
ΓΟΚIΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ν πλνιηθά βαθηεξίδηα ζε 37°C
ν πλνιηθά βαθηεξίδηα ζε 22°C
ν Οιηθά θνινβαθηεξηνεηδή (Total Coliforms)
ν Δληεξφθνθθνη
ν E. Coli
ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΗ & ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
o PH
o Αγσγηκφηεηα
o ΝΗ4+
o ΝΟ3o ΝΟ2o Fe
o Mn
o As
o Pb
o Cr
o Ni
o Cu
o K
o Na
o Cα
o Mg
o Zn
o Al
o Clo πλνιηθά βαθηεξίδηα ζε 37 C
o πλνιηθά βαθηεξίδηα ζε 22 C
o Οιηθά θνινβαθηεξηoεηδή
o Δ.Coli
o Δληεξφθνθθνη
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ ηεο δνθηκαζηηθήο παξαθνινχζεζεο (Γ.Π) θαη
δνθηκαζηηθήο & ειεγθηηθήο παξαθνινχζεζεο (Γ.Δ.Π) ζα δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
Με ηε ιήμε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ν Γήκνο νθείιεη λα θαηαζέζεη
αληίγξαθα όισλ ησλ ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ην ζθνπό
απηό. ε πεξίπησζε πνπ ηα πνζά απηά αληηζηνηρνύλ ζην ζύλνιό ηνπο ζε
ιηγόηεξα ρξήκαηα από ην ύςνο όινπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο ν
Γήκνο νθείιεη λα επηζηξέςεη ζηελ ΣΔΓΚ ηελ δηαθνξά.
Άξζξν 5. Σν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηεο ύκβαζεο
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ζα αξρίζεη λα πινπνηείηαη απφ ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο
παξνχζαο θαη ζα έρεη δηάξθεηα 12 κελψλ.
Η ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ζα έρεη νινθιεξσζεί κε ην πέξαο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ γηα ην Γήκν ελψ ζα αξρίζεη κε ηελ έλαξμε ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ νλνκαζηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ Πεγψλ
Τδξνιεςίαο γηα θάζε Δλφηεηα.
0η δεηγκαηνιεςίεο ζα θαιχςνπλ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 12κήλνπ, ψζηε νη
εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη λα αληηπξνζσπεχνπλ δηαρξνληθά ηελ θαηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
λεξψλ.
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Άξζξν 6. Οη δηαηηζέκελνη πόξνη κε ηνπο νπνίνπο πξόθεηηαη λα θαιπθζνύλ νη
νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο.
Σν θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 15.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλoκέλoπ ηνπ Φ.Π.Α., θαη ην 100% ζα θαιπθζεί απφ πφξνπο ηεο Σ.Δ.Γ.Κ.
Σν αλσηέξσ πνζφ (15.000,00 €) ζα δνζεί ζηνλ Γήκν Μνλεκβαζηάο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε,
ζηελ ΣΔΓΚ Ν. Λαθσλίαο, α/ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο
παξνχζαο, β/ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο απηήο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη γ/ηελ ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ Γήκνπ πεξί αλάζεζεο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ.
Άξζξν 7. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη 12κελε, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο.
Άξζξν 8. Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο ζπληζηάηαη φξγαλν, κε έδξα ηε
πάξηε απνηεινχκελν απφ:
• έλαλ εθπξφζσπν ηεο Σ.Δ.Γ.Κ. Ννκνχ Λαθσλίαο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Χο εθπξφζσπνο
νξίδεηαη ν θ. Σδεθεξάθνο Ισάλλεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Γ. Αλαηνιηθήο Μάλεο κε
αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Κπξηαθνχιηα Παλαγηψηε, Γξακκαηέα ηεο ΣΔΓΚ.
• έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Χο εθπξφζσπνο
νξίδεηαη ν Αληηδήκαξρνο θ. Ισάλλεο νπξιάο κε αλαπιεξσηή ην δεκνηηθφ ζχκβνπιν θ.
ηαχξν Υξηζηάθν.
Αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο, είλαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο Πξνγξακκαηηθήο
χκβαζεο θαη ε πηζηνπνίεζε πινπνίεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο.
Άξζξν 9. Σειηθέο δηαηάμεηο
Κακία ηξνπνπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο έγγξαθν πνπ
ππνγξάθεηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κειψλ, εμνπζηνδνηεκέλνπο ζχκθσλα
κε ηνλ Νφκν.
Η κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν
κέινο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, ε
θαζπζηέξεζε ζηελ ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή απφ νπνηνδήπνηε κέινο,
δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ δηθαίσκα ή
απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ
δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε.
Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο πξνγξακκαηηθήο απηήο ζχκβαζεο, πνπ
ζεσξνχληαη φινη ζεκαληηθνί ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ηεο θαιήο πίζηεο θαη
ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, δίλεη ην δηθαίσκα ζηα άιια λα
δεηήζνπλ ηελ θάιπςε θάζε δεκηάο.
Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη αθνχ
αλαγλψζζεθε ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο απηήο, ππνγξάθεηαη σο εμήο:
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Γηα ηελ ΣΔΓΚ Ννκνύ Λαθσλίαο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Φίιηππνο Πήιηνπξαο

Γηα ην Γήκν Μνλεκβαζηάο
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
Σξηρείιεο Ηξαθιήο
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Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 166/2011.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνχινο πχξνο
Μέληεο Γεψξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Λχξαο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ισάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Μηραιφπνπινο Μηραήι
Μνιάνη 04-07-2011
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Παπαδάθε Δπγελία
Κξππσηφο Παλαγηψηεο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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