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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 18/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 312/2012
«Πεξί ππνβνιήο πξόηαζεο κε ηίηιν «Φσηηζκόο Γξόκνπ Κάζηξνπ», ζην πιαίζην
ηεο 2εο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο LEADER,
Άμνλαο 4 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 ηεο ΟΣΓ Πάξλσλα».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο δέθα επηά (17) ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2012, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη ώξα 17,00, 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 18/12-10-2012 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 έμη (26) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο
Πξόεδξνο Γ..
1. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
2.
Σζάθνο Πέηξνο
Αληηπξόεδξνο Γ..
3.
Κξππσηόο Παλαγηώηεο Γξακκαηέαο Γ..
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
5.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
6.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα
11. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
12. Καινγεξίλεο Ηιίαο
13. Λύξαο Υαξάιακπνο
14. Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
15. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
16. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
17. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
18. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
19. Μηραιόπνπινο Μηραήι
20. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
21. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
22. Υαξακήο Αληώληνο
23. Υξηζηάθνο ηαύξνο
24. Σζάθνο Κσλ/λνο
25. Μέληεο Γεώξγηνο
26. 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, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο
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Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ.
Διαίαο, Κνληάθνο Ηιίαο Σ.Κ. Διίθαο, Σδεξεθόο Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο
Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Κ.
Λαρίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο,
Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, αξγθάλεο Γεώξγηνο
Σ.Κ. πθέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη θύξηνη Σζάθνο
Κσλζηαληίλνο, Μέληεο Γεώξγηνο, Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο θαη Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο. Μεηά
ηελ ζπδήηεζε ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεώξγηνο θαη κεηά ηε ζπδήηεζε
ηνπ δέθαηνπ όγδννπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Υαξακήο Αληώληνο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιόγν ζηελ Αληηδήκαξρν θα Πξηθηάθε, ε νπνία είπε ηα εμήο:
ηελ πεξηνρή καο εθαξκόδεηαη ην ηνπηθό πξόγξακκα πξνζέγγηζεο LEADER ζην πιαίζην ηνπ
Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 ηεο Οκάδαο
Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) Αλαπηπμηαθή Πάξλσλα – Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ, ζύκθσλα
κε ηελ από 7.6.2010 ζύκβαζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαμύ ηεο ΟΣΓ Πάξλσλα θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
ηε 2ε Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηελ αξ. 450/61/20.06.2012
πεξίιεςε απηήο θαη ηελ αξ. 674/61/7.09.2012 παξάηαζε πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζηνλ ηνπηθό ηύπν
θαζώο θαη ην αλαιπηηθό θείκελν απηήο πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ Πάξλσλα
θαη ε νπνία έρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ Σεηάξηε 24 Οθησβξίνπ 2012, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
δξάζε «L313-2: ήκαλζε αμηνζέαησλ κλεκείσλ».
Πξνηείλεηαη ε ππνβνιή ηεο πξόηαζεο κε ηίηιν, όπσο απηόο δηακνξθώζεθε κε ηελ
νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, «Σνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηύισλ ρακεινύ ύςνπο κε ελζσκαησκέλα
θσηηζηηθά ζώκαηα, από ηε ζέζε “Lazareto” κέρξη ηελ πύιε ηνπ Κάζηξνπ» θαη πξνϋπνινγηζκό
96.000,00 επξώ, ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ δξάζεο. Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζην πιαίζην
ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER Άμνλαο 4 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 ηεο ΟΣΓ
Πάξλσλα θαηά 100%.
Η πξόηαζε αθνξά ην θσηηζκό ηνπ δξόκνπ από ηε ζέζε “Lazareto” κέρξη ηελ πύιε ηνπ
Κάζηξνπ, κε κηα ιύζε ε νπνία ζεσξείηαη ήπηα θαη επθόισο αλαζηξέςηκε. Ο θσηηζκόο επηιέρζεθε
λα γίλεη κε ρξήζε κηθξώλ κεηαιιηθώλ θνισλώλ κέζνπ ύςνπο 70 cm κε εληνηρηζκέλα θσηηζηηθά
ζώκαηα. Σα θνισλάθηα θσηηζκνύ ηνπνζεηνύληαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ δξόκνπ ζε κέζε
αμνληθή απόζηαζε πεξίπνπ 5.00 m, ελώ ηα εληνηρηζκέλα θσηηζηηθά ζώκαηα ζε κέζε απόζηαζε
πεξίπνπ 50 cm από ην έδαθνο. Οη παξαπάλσ απνζηάζεηο πξνζδηνξίζηεθαλ κε εθαξκνγή ζηελ
πξάμε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, ε νπνία εθαξκνγή έδεημε έλαλ ήπην θαη δηαθξηηηθό θσηηζκό ηνπ
δξόκνπ, ρσξίο λα ζίγνληαη άιια ζηνηρεία θαη ζπγρξόλσο νξηνζεηεί θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζήκαλζε
γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδώλ.
Ο θ. ηαύξνο Υξηζηάθνο είπε: ρεηηθά κε ην θσηηζκό ηνπ δξόκνπ ηνπ Κάζηξνπ ζπκίδσ όηη
ν ηέσο Γήκνο Μνλεκβαζηάο έρεη εθπνλήζεη κειέηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξρηηέθηνλα ηεο 5εο
Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Κα Ακαιία Αλδξνπιηδάθε, ηνλ κεραληθό ηεο ΣΤΓΚ Κν Βαζίιε Παπαδάθν
θαη ηελ κεραληθό ηνπ Γήκνπ Κα Μαξία Πιαγηαλνύ, γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθνύ ηνίρνπ
πξνο ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο ε νπνία έρεη εγθξηζεί από ην Σνπηθό πκβνύιην Σξίπνιεο ηεο
Δθνξείαο Αξραηνηήησλ αιιά θαη ην θεληξηθό αξραηνινγηθό ζπκβνύιην (ΚΑ). Γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ απηνύ κεηά από ζρεηηθή κειέηε θσηηζκνύ ηνπ δξόκνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
αξραηνινγηθή ππεξεζία αγνξάζηεθαλ θσηηζηηθά από ηνλ ηέσο Γήκν Μνλεκβαζηάο ηα νπνία
βξίζθνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ. Η κειέηε απηή απνθαζίζηεθε από ηε ζεκεξηλή δηνίθεζε
ηνπ Γήκνπ λα κελ εθαξκνζηεί θαη ε πξόηαζε ζην πξόγξακκα leader πεξηιακβάλεη αγνξά λέσλ
θσηηζηηθώλ. Η κειέηε πνπ είρε εθπνλεζεί είλαη ζίγνπξν όηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ίζσο κε κηθξέο
ηξνπνπνηήζεηο θαη λα ιύζεη πιεξέζηεξα ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ θσηηζκνύ ηνπ δξόκνπ.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Πξηθηάθε, έιαβε ππόςε ην
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε:
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Απνθαζίδεη νκόθσλα
1. Δγθξίλεη ηελ αξηζ. 115/2012 κειέηε ηνπ έξγνπ «Σνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηύισλ
ρακεινύ ύςνπο κε ελζσκαησκέλα θσηηζηηθά ζώκαηα, από ηε ζέζε “Lazareto” κέρξη ηελ πύιε
ηνπ Κάζηξνπ».
2. Σελ ππνβνιή πξόηαζεο κε ηίηιν «Σνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηύισλ ρακεινύ
ύςνπο κε ελζσκαησκέλα θσηηζηηθά ζώκαηα, από ηε ζέζε “Lazareto” κέρξη ηελ πύιε
ηνπ Κάζηξνπ» θαη πξνϋπνινγηζκό 96.000,00 Δπξώ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «L313-2
ήκαλζε αμηνζέαησλ κλεκείσλ» ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο LEADER Άμνλαο 4 ηνπ ΠΑΑ 20072013 ηεο ΟΣΓ Πάξλσλα ζην πιαίζην ηεο 2εο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ Σεηάξηε 24 Οθησβξίνπ 2012. Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζην
πιαίζην ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο LEADER Άμνλαο 4 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 ηεο ΟΣΓ Πάξλσλα
θαηά 100%.
3. Η πξόηαζε αθνξά ην θσηηζκό ηνπ δξόκνπ από ηε ζέζε “Lazareto” κέρξη ηελ πύιε ηνπ
Κάζηξνπ, κε κηα ιύζε ε νπνία ζεσξείηαη ήπηα θαη επθόισο αλαζηξέςηκε. Ο θσηηζκόο επηιέρζεθε
λα γίλεη κε ρξήζε κηθξώλ κεηαιιηθώλ θνισλώλ κέζνπ ύςνπο 70 cm κε εληνηρηζκέλα θσηηζηηθά
ζώκαηα. Σα θνισλάθηα θσηηζκνύ ηνπνζεηνύληαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ δξόκνπ ζε κέζε
αμνληθή απόζηαζε πεξίπνπ 5.00 m, ελώ ηα εληνηρηζκέλα θσηηζηηθά ζώκαηα ζε κέζε απόζηαζε
πεξίπνπ 50 cm από ην έδαθνο. Οη παξαπάλσ απνζηάζεηο πξνζδηνξίζηεθαλ κε εθαξκνγή ζηελ
πξάμε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, ε νπνία εθαξκνγή έδεημε έλαλ ήπην θαη δηαθξηηηθό θσηηζκό ηνπ
δξόκνπ, ρσξίο λα ζίγνληαη άιια ζηνηρεία θαη ζπγρξόλσο νξηνζεηεί θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζήκαλζε
γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδώλ.
4. Φνξέαο ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο ζα είλαη ν Γήκνο Μνλεκβαζίαο.
5. Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Μνλεκβαζίαο θν Ηξαθιή Σξηρείιε γηα ηελ ππνγξαθή
νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ απαηηεζεί γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 312/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνύινο πύξνο
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
Σζάθνο Πέηξνο Αληηπξόεδξνο Γ..
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο Αληηδήκαξρνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο
νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Λύξαο Υαξάιακπνο
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Μηραιόπνπινο Μηραήι
Υαξακήο Αληώληνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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