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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 251/2011

« Περί τροποποιήσεως κ αι συμπληρώσεως του Κ ανονισμού Αποχέτευσης Τ.Κ . Μ ονεμβασίας» .
Στους Μολάους σήμερα στις 23 του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα
18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό
15/19-08-2011 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 ένα (21) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
1.
Τσάκος Κων/νος (Σχετ. 211/2011 Α.Δ.Σ.)
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2.
Μαρούσης Χαράλαμπος
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
3.
Τσαφατίνου Κατερίνα
4.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
4.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
5.
Νικολινάκος Παναγιώτης
6.
Κολλιάκος Ιωάννης
6.
Κρυπωτός Παναγιώτης
7.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8.
Λύρας Χαράλαμπος
9.
Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
10. Πετράκης Χρήστος
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.
12. Σουρλάς Ιωάννης
13. Σπυριδάκος Βασίλειος
14. Σταθάκης Παναγιώτης
15. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
16. Παπαδάκης Γεώργιος
17. Τσάκος Πέτρος
18. Χαραμής Αντώνιος
19. Χριστάκος Σταύρος
20. Μέντης Γεώργιος
21. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
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, Σωτήραλης
Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου
Δημητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Παυλάκης Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών,
Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης
Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Μακρής Θεόδωρος Τ.Κ. Ασωπού, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών,
Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, Λεωτσάκου
Καλλιόπη Τ.Κ. Κάμπου, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων,
Δρίβας Εμμανουήλ Τ.Κ. Κουπίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ.
Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης
Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ.
Μονεμβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος
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Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Μπέλεσης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων,
Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βουνελάκη Γ. και στο Δ.Σ. κ. Χριστάκο Στ., οι οποίοι είπαν τα εξής:
Με την αριθ. 53/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τ. Δήμου Μονεμβασίας,
καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο « Κ ανονισμός Αποχέτευσης Δήμου Μ ονεμβασίας» , ο οποίος στο
άρθρο 11 παρ. 4 εδ. α προβλέπει τα εξής:

« α) Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων.
Αφ ορά την μεταφ ορά και εναπόθεση λυμάτων για επεξεργασία στο βιολογικό κ αθαρισμό.
Το τέλος καθορίζεται με απόφ αση του Δημοτικού Συμβουλίου» .

Επειδή πρέπει να καθοριστεί, όπως πιο πάνω προβλέπεται το τέλος αλλά και η διαδικασία απόρριψης των
βοθρολυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό Μονεμβασίας:
Εισηγούμεθα
Όπως τροποποιηθεί και συμπληρωθεί το εδάφιο α της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού
Αποχέτευσης Μονεμβασίας ως εξής:

α) «Διαδικασία
Μ ονεμβασίας ».

και

τέλος

απόρριψ ης

βοθρολυμάτων

στον

βιολογικό

καθαρισμό

(1) Ο ιδιοκτήτης ακινήτου του Δήμου Μονεμβασίας συμπληρώνει σχετική Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφει την ημερομηνία, την ώρα, τον όγκο των βοθρολυμάτων και
τον οικισμό από τον οποίο αυτά προέρχονται.

(2) Στο κτίριο του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας, ορίζεται υπεύθυνος διοικητικός
υπάλληλος, ο οποίος σε συνεργασία με τον ανάδοχο λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού
συντονίζει και ρυθμίζει την ημερήσια απόρριψη στη δεξαμενή βοθρολυμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψη
την δυναμικότητα του εργοστασίου.
(3) Ο ανωτέρω υπάλληλος δίνει τηλεφωνικά την προέγκριση στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που θέλει
να μεταφέρει τα βοθρολύματα. Δέχεται την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και με βάση αυτή εκδίδει
απόδειξη είσπραξης, η οποία αποτελεί και την εντολή προς τον έχοντα την ευθύνη λειτουργίας του
βιολογικού να επιτρέψει την απόρριψη του συγκεκριμένου φορτίου. Η απόδειξη είσπραξης μπορεί να
παραλαμβάνεται από το κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας, είτε να στέλνεται με fax ή άλλο
μέσο στο γραφείο του βιολογικού καθαρισμού.
(4) Κατά την διάρκεια του έτους η απόρριψη των βοθρολυμάτων γίνεται ως εξής:
(4)α. Την χρονική περίοδο από 01/09 εως 31/5 κάθε έτους, εξαιρουμένων των αργιών και των
τριημέρων, η απόρριψη θα γίνεται τις ώρες λειτουργίας του Δήμου.
(4)β. Την χρονική περίοδο από 01/06 εως 31/08 κάθε έτους η απόρριψη θα γίνεται τις ώρες από 4
π.μ. εως 10:00 π.μ.
(4)γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί η απόρριψη να γίνεται εκτός ωραρίου λειτουργίας, με την
προϋπόθεση ότι ο οδηγός βυτιοφόρου έχει εξασφαλίσει την γραπτή άδεια από το Δήμο και έχει
ενημερώσει τον Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Μονεμβασίας.
(5) Ορίζεται τέλος απόρριψης και επεξεργασίας βοθρολυμάτων στο βιολογικό καθαρισμό το ποσό των
20,00 € για το βυτίο των 10 τόνων και 40,00 € για το βυτίο των 20 τόνων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση τους κ.κ. εισηγητές, έλαβε υπόψη του, το
περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, την αριθ. 53/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τ. Δήμου
Μονεμβασίας, την αριθ. 9/2011 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας, τις
διατάξεις του άρθρου 79 του ΔΚΚ, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφ ασίζει ομόφ ωνα

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας.
Τροποποιεί το εδάφιο α της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού Αποχέτευσης
Μονεμβασίας (Α.Δ.Σ. 53/2010), ως εξής:
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α) «Διαδικασία και τέλος απόρριψ ης βοθρολυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό
Μ ονεμβασίας ».
(1) Ο ιδιοκτήτης ακινήτου του Δήμου Μονεμβασίας συμπληρώνει σχετική Αίτηση- Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφει την ημερομηνία, την ώρα, τον όγκο των
βοθρολυμάτων και τον οικισμό από τον οποίο αυτά προέρχονται.

(2) Στο κτίριο του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας, ορίζεται υπεύθυνος διοικητικός
υπάλληλος, ο οποίος σε συνεργασία με τον ανάδοχο λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού
συντονίζει και ρυθμίζει την ημερήσια απόρριψη στη δεξαμενή βοθρολυμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψη
την δυναμικότητα του εργοστασίου.
(3) Ο ανωτέρω υπάλληλος δίνει τηλεφωνικά την προέγκριση στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που θέλει
να μεταφέρει τα βοθρολύματα. Δέχεται την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και με βάση αυτή εκδίδει
απόδειξη είσπραξης, η οποία αποτελεί και την εντολή προς τον έχοντα την ευθύνη λειτουργίας του
βιολογικού να επιτρέψει την απόρριψη του συγκεκριμένου φορτίου. Η απόδειξη είσπραξης μπορεί να
παραλαμβάνεται από το κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας, είτε να στέλνεται με fax ή άλλο
μέσο στο γραφείο του βιολογικού καθαρισμού.
(4) Κατά τη διάρκεια του έτους η απόρριψη των βοθρολυμάτων γίνεται ως εξής:
(4)α. Τη χρονική περίοδο από 01/09 έως 31/5 κάθε έτους, εξαιρουμένων των αργιών και των
τριημέρων, η απόρριψη θα γίνεται τις ώρες λειτουργίας του Δήμου.
(4)β. Τη χρονική περίοδο από 01/06 έως 31/08 κάθε έτους η απόρριψη θα γίνεται τις ώρες από 4 π.μ.
έως 10:00 π.μ.
(4)γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί η απόρριψη να γίνεται εκτός ωραρίου λειτουργίας, με την
προϋπόθεση ότι ο οδηγός βυτιοφόρου έχει εξασφαλίσει την γραπτή άδεια από το Δήμο και έχει
ενημερώσει τον Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Μονεμβασίας.
(5) Ορίζεται τέλος απόρριψης και επεξεργασίας βοθρολυμάτων στο βιολογικό καθαρισμό το ποσό
των 20,00 € για το βυτίο των 10 τόνων και 40,00 € για το βυτίο των 20 τόνων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 53/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τ. Δήμου
Μονεμβασίας.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 251/2011.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Μέντης Γεώργιος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Ο πρόεδρος της Τ.Κ.
Κολλιάκος Ιωάννης
Μονεμβασίας
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Χουσάκος Δημήτριος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Ακριβές Απόσπασμα
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Μολάοι 15-09-2011
Παπαδάκης Γεώργιος
Η Ειδική Γραμματέας
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Παπαδάκη Ευγενία
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
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