ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΚ9-ΨΚΓ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 12/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 183/2012
«Πεξί εγθξίζεωο ηωλ όξωλ θαη ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ
δηθηύνπ ύδξεπζεο από ηδηώηεο, εθηόο νξίωλ νηθηζκνύ, ζηελ Σ.Κ. Γέξαθα».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο δεθαηξείο (13) ηνπ κελόο Ινπλίνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Σεηάξηε θαη ώξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 12/08-06-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξείο (23) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο
Πξόεδξνο Γ..
1.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2.
Σζάθνο Πέηξνο
Αληηπξόεδξνο Γ..
2.
Λύξαο Υαξάιακπνο
3.
Μέληεο Γεώξγηνο
Γξακκαηέαο Γ..
3.
Μηραιόπνπινο Μηραήι
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
4.
Σζάθνο Κσλ/λνο
5.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
6.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
11. Καινγεξίλεο Ηιίαο
12. Μαξνύζεο Υξάιακπνο
13. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
16. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
17. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
18. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
19. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
20. Υαξακήο Αληώληνο
21. Υξηζηάθνο ηαύξνο
22. Κξππσηόο Παλαγηώηεο
23. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μπίιηαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο,
Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ.
Μεηακόξθσζεο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ.
Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Κ. πθέαο.
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Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ δεθάηνπ (10νπ) ζέκαηνο απερώξεζε ν θ. Γεκεηξόπνπινο
Γεκνζζέλεο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην δέθαην (10ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηελ Αληηδήκαξρν θα Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ., ε νπνία είπε ηα
εμήο:
πλέρεηα ηεο αξηζ. 156/2012 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία
απνθαζίζηεθε θαη΄ αξρήλ ε επέθηαζε ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο ζηελ Σ.Κ. Γέξαθα (νηθηζκόο
Ληκάλη) θαη πξνο ηελ ηεξά Μνλή Δπαγγειίζηξηαο, ην Σκήκα Έξγσλ θαη κειεηώλ ηεο Γ/λζεο
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ καο, ζπλέηαμε ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο θαη Πεξηγξαθέο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο, εθηόο νξίσλ νηθηζκνύ
ζην Ληκάλη ηεο Σ.Κ. Γέξαθα, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο:
ύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα:
1. άξζξν 20, ηεο § 6 λ.1418/84
2. άξζξν 178, ηεο §6 λ.3669/2008
θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαζθεπή επέθηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο ηδησηώλ, κε απνθιεηζηηθή ίδηα
ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δαπαλώλ πνπ πξνθύπηνπλ, ζηελ Σ.Κ Γέξαθα, ν Γήκνο νξίδεη
κε απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπο όξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα εθηειεζηεί ην έξγν θαη ζα
γίλεη ε επίβιεςε θαη παξαιαβή από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο.

Δηζεγνύκαη

Σε ιήςε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ σο παξαθάησ:
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πεξηγξαθέο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο
επηζηήκεο, πνπ ζέηεη ν Γήκνο γηα ηε κειέηε ύδξεπζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ληκαληνύ Γέξαθα είλαη:
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
Κιάζε πίεζεο: PN 16,
Γηαηνκή: Ø50 ή κεγαιύηεξε, γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ 8 νηθηώλ θαηά κέγηζην,
Τιηθό αγσγώλ: PE100 ηξίηεο γεληάο, EN 12201-2:2003,
Τιηθό βαλώλ: ρπηνζίδεξνο, ηύπνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο,
Φιάληδεο ιαηκνύ: DIN 2576,
Παξακβύζκαηα: πεξκαλίηε, άλεπ ακηάληνπ,
Τδξνκεηξηθέο: EEC 75/33,
Καπάθηα θξεαηίσλ: ΔΝ 124, θιάζε Β125,
Σζηκέλην θαηαζθεπώλ: C16/20, ειαθξά νπιηζκέλν,
Σζηκέλην απνθαηάζηαζεο: C12/15,
Άζθαιηνο θπθινθνξίαο: ΠΣΠ-Α265,
Πηζηνπνηήζεηο πιηθώλ: EN 10204 3.1 ή αληίζηνηρεο,
Άπαληα ηα εμαξηήκαηα ζα είλαη ηππνπνηεκέλα θιαληδσηά ή ζπγθνιιεηά κε ειεθηξνκνύθεο,
αλάινγα εθαξκνγήο θαη ζε θακία πεξίπησζε απηνζρέδηα. Άπαληα ηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα ζα
είλαη θαηλνπξγή θαη ακεηαρείξηζηα, ζα είλαη εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θαη ζα ζπλνδεύνληαη από
πηζηνπνηήζεηο CE θαη ζα πιεξνύλ ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.
Σερληθέο πεξηγξαθέο
Σν όξπγκα όδεπζεο ηνπ αγσγνύ ζα πξνδηαγξάθεηαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην.
Η όδεπζε ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη θαηά ην δπλαηό ζην πιάη ηνπ νδνζηξώκαηνο. Δάλ δελ είλαη
εθηθηό ζε όιν ην κήθνο, ηόηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ηκήκα εθηόο ηεο ιεπθήο πιεπξηθήο γξακκήο.
Όπνπ απαηηείηαη ηνκή, ζα αθνινπζεζεί ε λόκηκε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηώλ.
Οη ηειηθέο παξνρέο ζα δηαζέηνπλ θξεάηην 40εθ x 40εθ, κε κεηαιιηθό θαπάθη.
Η ζπκπύθλσζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ΠΣΠ-150.
Η ηειηθή απνθαηάζηαζε ζα γίλεη κε ην αξρηθό πιηθό πξηλ ηελ ηνκή.
Η επίβιεςε ηνπ έξγνπ δύλαηαη λα γίλεη από ην Σκ. Σερληθώλ έξγσλ & Μειεηώλ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζίαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ λ.3669/2008.
Η παξαιαβή ηνπ έξγνπ δύλαηαη λα γίλεη από ην Σκ. Σερληθώλ έξγσλ & Μειεηώλ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζίαο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 72 έσο 75 ηνπ λ.3669/2008.
Η κειέηε δελ δύλαηαη λα αληηθαζηζηά ζε θακία πεξίπησζε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
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Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20, § 6 Ν.1418/84, ηνπ άξζξνπ
178 § 6 Ν. 3669/2008, ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνλ Καλνληζκό Ύδξεπζεο
ηνπ Γήκνπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθωλα

Α: Δγθξίλεη ηε κειέηε (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πεξηγξαθέο), γηα ηελ επέθηαζε ηνπ
δηθηύνπ ύδξεπζεο ζην Ληκάλη εθηόο νξίσλ νηθηζκνύ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Ιέξαθα, ην νπνίν ζα
εθηειέζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ηδηώηεο κε δαπάλε ηνπο, όπσο πην θάησ:
1. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
Κιάζε πίεζεο: PN 16,
Γηαηνκή: Ø50 ή κεγαιύηεξε, γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ 8 νηθηώλ θαηά κέγηζην,
Τιηθό αγσγώλ: PE100 ηξίηεο γεληάο, EN 12201-2:2003,
Τιηθό βαλώλ: ρπηνζίδεξνο, ηύπνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο,
Φιάληδεο ιαηκνύ: DIN 2576,
Παξακβύζκαηα: πεξκαλίηε, άλεπ ακηάληνπ,
Τδξνκεηξηθέο: EEC 75/33,
Καπάθηα θξεαηίσλ: ΔΝ 124, θιάζε Β125,
Σζηκέλην θαηαζθεπώλ: C16/20, ειαθξά νπιηζκέλν,
Σζηκέλην απνθαηάζηαζεο: C12/15,
Άζθαιηνο θπθινθνξίαο: ΠΣΠ-Α265,
Πηζηνπνηήζεηο πιηθώλ: EN 10204 3.1 ή αληίζηνηρεο,
Άπαληα ηα εμαξηήκαηα ζα είλαη ηππνπνηεκέλα θιαληδσηά ή ζπγθνιιεηά κε ειεθηξνκνύθεο,
αλάινγα εθαξκνγήο θαη ζε θακία πεξίπησζε απηνζρέδηα. Άπαληα ηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα ζα
είλαη θαηλνπξγή θαη ακεηαρείξηζηα, ζα είλαη εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θαη ζα ζπλνδεύνληαη από
πηζηνπνηήζεηο CE θαη ζα πιεξνύλ ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.
2. Σερληθέο πεξηγξαθέο
Σν όξπγκα όδεπζεο ηνπ αγσγνύ ζα πξνδηαγξάθεηαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην.
Η όδεπζε ηνπ αγσγνύ ζα γίλεη θαηά ην δπλαηό ζην πιάη ηνπ νδνζηξώκαηνο. Δάλ δελ είλαη
εθηθηό ζε όιν ην κήθνο, ηόηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ηκήκα εθηόο ηεο ιεπθήο πιεπξηθήο γξακκήο.
Όπνπ απαηηείηαη ηνκή, ζα αθνινπζεζεί ε λόκηκε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηώλ.
Οη ηειηθέο παξνρέο ζα δηαζέηνπλ θξεάηην 40εθ x 40εθ, κε κεηαιιηθό θαπάθη.
Η ζπκπύθλσζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ΠΣΠ-150.
Η ηειηθή απνθαηάζηαζε ζα γίλεη κε ην αξρηθό πιηθό πξηλ ηελ ηνκή.
Β: Η επίβιεςε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη από ην Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ & Μειεηώλ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζίαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 3669/2008.
Γ: Η παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη από ην Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ & Μειεηώλ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζίαο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 72 έσο 75 ηνπ Ν. 3669/2008 θαη ζα πεξηέιζεη ζηελ
θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ.
Γ: Η κειέηε δελ δύλαηαη λα αληηθαζηζηά ζε θακία πεξίπησζε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 183/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνύινο πύξνο
Μέληεο Γεώξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
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Αθξηβέο Απόζπαζκα
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθε Δπγελία

Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ισάλλεο
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Υαξακήο Αληώληνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
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