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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                           

ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ                                                      

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  10/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  156/2012 
 
<<Πεξί επεθηάζεωο ηωλ δηθηύωλ ύδξεπζεο εθηόο νξίωλ νηθηζκνύ ζηελ Σ.Θ Ηέξαθνο, 
ζηελ Ηεξά Κνλή Δπαγγειηζηξίαο θαη ζηνλ νηθηζκό Αριαδόθακπν ηεο Γ.Δ Εάξαθα>>.  
 
    ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 17 Καΐνπ 2012, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 18,00, ζπλήιζε ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 
10/11-05-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε 
λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη δύν (22) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΛΣΔ                        ΑΠΟΛΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο        Πξόεδξνο Γ.. 1. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.  Αληηδήκαξρνο 
2. Σζάθνο Πέηξνο            Αληηπξόεδξνο Γ..  2. Κέληεο Γεώξγηνο Γξακκαηέαο Γ.. 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο 3. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
4. Θνιιηάθνο Ησάλλεο           Αληηδήκαξρνο  4. Σζάθνο Θσλζηαληίλνο  
5. Θνπηζνληθνιήο Υαξάι.      Αληηδήκαξρνο 5 Θξππσηόο Παλαγηώηεο 
6. Πεηξάθεο Υξήζηνο           Αληηδήκαξρνο   
7. νπξιάο Ησάλλεο            Αληηδήκαξρνο   
8. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
9. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο     
10. Θαινγεξίλεο Ζιίαο   
11. Ιύξαο Υαξάιακπνο   
12. Καξνύζεο Υξάιακπνο   
13. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
14. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
15. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
16. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο   
17. Κηραιόπνπινο Κηραήι   
18. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
19. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
20. Υαξακήο Αληώληνο   
21. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
22.  Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

   Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 
  Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ. 
Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κπίιηαο 
Γεώξγηνο Σ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, Θνπξθνύιεο Υαξάιακπνο Άλσ Θαζηαλέαο, Σδάθαο 
Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Σδεξεθόο Αλάξγπξνο Σ.Θ. Θάησ Θαζηαληάο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. 
Θνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, θαξκνύηζνο 
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο 
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. 
Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Θ. πθέαο, Θιεξνλόκνο Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ, 
Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινύ. 
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   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 24ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Θνιιηάθν Ησάλλε (ελ απνπζία ηεο εηζεγήηξηαο θαο 
Πξηθηάθε), ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

ύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό Τδξεπζεο ηνπ δήκνπ Κνλεκβαζίαο ζην άξζξν 8 ηνπ 
θαλνληζκνύ ύδξεπζεο ηνπ δήκνπ παξάγξαθνο 8 1β νξίδνληαη ηα εμήο: Γηα ηελ πδξνδόηεζε 
αθηλήησλ ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ ε εθηόο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκώλ θαη γεληθά ζε πεξηνρέο 
όπνπ δελ έρεη επεθηαζεί ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο  πνπ ππνβάιιεηε από ηνλ ελδηαθεξόκελν 
καδί κε ηελ αίηεζε θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκνπ 1599/86 άξζξν 8 ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη 
όηη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηα έμνδα επέθηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, εθόζνλ είλαη ηερληθά 
δπλαηόλ, ν δήκνο ηθαλνπνηεί ην αίηεκα ύζηεξα από απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε ηελ 
νπνία θαζνξίδεηαη θαη ην ύςνο ηεο δαπάλεο πνπ ππνρξενύηαη λα πιεξώζεη ν αηηώλ. Έρνπλ 
δεηήζεη κε αίηεζή ηνπο ηελ επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο  ζηνλ νηθηζκό  Ιηκάλη 
ζέζε  Παληπάο ηεο ΣΘ Ηέξαθα ηεο Γ.Δ Εάξαθα νη παξαθάησ θάηνηθνη γηα ηελ πδξνδόηεζε ησλ 
νηθηώλ ηνπο. Θνπινύξεο Θσλ/λνο, Σδώξηδεο Γεκήηξηνο, Σδώξηδεο ηπιηαλόο, Σδώξηδεο Γεώξγηνο, 
Γεσξγαθόπνπινο Θσλ/λνο, Γεσξγαθόπνπινο Παλαγηώηεο, Γεσξγαθόπνπινο Αλαζηάζηνο, 
Γεσξγαθόπνπινο Άγγεινο θαη Ιαδαξάθεο Ησάλλεο. Σελ επέθηαζε αγσγνύ ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ 
ύδξεπζεο ζηνλ νηθηζκό Αριαδόθακπνο εθηόο νξίσλ ηεο Σ.Θ Ρεηρέαο ηεο Γ.Δ Εάξαθα έρνπλ 
δεηήζεη κε αίηεζε ηνπο ηελ πδξνδόηεζε ησλ νηθηώλ ηνπο νη παξαθάησ θάηνηθνη Υσξηαλόπνπινο 
Θσλ/λνο, αξκπάλεο Ζιίαο θαη Σνύξιαο Κηράιεο. Δπίζεο ε Ηεξά Κνλή Δπαγγειηζηξίαο θαη Αγίνπ 
Γεσξγίνπ Ηέξαθα ηεο Γ.Δ Εάξαθα κε ηνλ ππ αξηζκό 227 ηνπ 2012 έγγξαθό ηεο ππέβαιιε ηελ 
ηερληθή έθζεζε θαη πξνϋπνινγηζκό πνπ εθπνλήζεθε από ην κεραληθό Γεώξγην Πνιπρξνλίνπ γηα 
ηελ ύδξεπζε ηνπ Κνλαζηεξίνπ από ηνλ θεληξηθό αγσγό Ρεηρηά-Ηέξαθα ζπλνιηθήο δαπάλεο 
7.170,90 επξώ, όπνπ ην θόζηνο πδξνδόηεζεο ζα θαιπθζεί από ηελ Ηεξά Κνλή.  

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ  
Δηζεγνύκαη 

Σελ επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηνλ νηθηζκό Ιηκάλη, ζέζε Παληπά ζηελ 
Σ.Θ Ηέξαθα ηεο Γ.Δ Εάξαθα όπνπ ζα εμππεξεηεζνύλ νη παξαπάλσ θάηνηθνη γηα ηελ πδξνδόηεζε 
ησλ νηθηώλ ηνπο.  

Σελ επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηνλ νηθηζκό Αριαδόθακπν εθηόο νξίσλ 
ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Ρεηρηάο ηεο Γ.Δ. Εάξαθα όπνπ ζα εμππεξεηεζνύλ νη παξαπάλσ θάηνηθνη.   

Σελ επέθηαζε ηνπ αγσγνύ γηα ην Κνλαζηήξη από ην θεληξηθό αγσγό Ρεηρηά-Ηέξαθα 
ζπλνιηθήο δαπάλεο 7.170,90 επξώ θαηόπηλ ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη πξνϋπνινγηζκνύ πνπ 
εθπνλήζεθε θαη από ην κεραλνιόγν-κεραληθό θύξην Πνιπρξνλίνπ, όπνπ ην θόζηνο θαιύθζεθε 
από ηελ Ηεξά Κνλή. 

O θ. Καζηνξόπνπινο είπε όηη πξέπεη λα ζπλδξάκνπκε ην Κνλαζηήξη, αμίδεη ηνλ θόπν γηαηί 
είλαη έλαο ζεζαπξόο γηα ηελ πεξηνρή καο θαη γηα λα κελ επηβαξύλνπκε ην δήκν, πξνηείλεη λα 
δηαζέζεη όπνηα απνδεκίσζε παίξλεη ηελ ηεηξαεηία γη’ απηό ην ζθνπό. 

Ο θ. Ληθνιηλάθνο είπε όηη ζπκθσλεί κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θπξίνπ Καζηνξόπνπινπ, όηη 
είλαη πνιύ πεξήθαλνο πνπ ζηελ πεξηνρή καο ιεηηνπξγεί απηή ε Κνλή. Δίλαη έλα Κνλαζηήξη πνπ 
δελ ζέιεη λα ηνπ δίλεηο, ζέιεη κόλν λα ζνπ δίλεη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό. Ζ γεξόληηζζα εθεί είλαη 
έλα πνιύ πξνηθηζκέλν άηνκν, εμαηξεηηθνύ ήζνπο ε νπνία πνιιέο θνξέο έρεη δηαζέζεη κέρξη θαη 
ηελ ζύληαμή ηεο βνεζώληαο αλζξώπνπο πνπ πξνζθεύγνπλ εθεί. Δπεηδή ην πνζόλ απηό είλαη 
πνιύ κεγάιν θαη δελ ην έρνπλ, ζεσξεί όηη αλ ππάξρεη ηξόπνο λα ην επηβαξπλζεί ν δήκνο. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ θαηέζηε απηό δπλαηό, πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη γηα λα επηηεπρζεί απηόο ν 
ζθνπόο γηαηί είλαη πνιύ κεγάιν πξόβιεκα κε ην λεξό.  

Ο θ. Υξηζηάθνο είπε όηη ζα κπνξνύζε ν δήκνο, αθνύ έρεη ηα κεραλήκαηα θαη ηηο ηζάπεο λα 
θάλεη έλα ηκήκα ηνπ έξγνπ. 

Ο θ. Γήκαξρνο εμεγεί ηε λνκνζεζία κε ηελ νπνία κπνξεί λα θάλεη θάπνηα έξγα ν Γήκνο, 
ζπκβαιιόκελνο κε ηδηώηεο. Όζν γηα ηελ πξόηαζε ηνπ θπξίνπ Καζηνξόπνπινπ θαη ηνπ θπξίνπ 
Ληθνιηλάθνπ, ζα πξέπεη λα ηε δνύκε. Πηζηεύεη όηη πξέπεη λα πνύκε λαη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο 
επέθηαζεο, λα ζπληαρζνύλ κειέηεο θαη λα εγθξηζνύλ από ην ζπκβνύιην.  
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   Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε όια ηα αλσηέξσ, έιαβε ππόςε ην πεξηερόκελν ηνπ 
ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή 
ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
    

   Δγθξίλεη ηηο επεθηάζεηο ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηνλ νηθηζκό Ιηκάλη, ζέζε Παληπά 
ζηελ Σ.Θ Ηέξαθα, ζηνλ νηθηζκό Αριαδόθακπν εθηόο νξίσλ ηεο Σ.Θ Ρεηρέαο θαη ζηελ Ηεξά Κνλή 
Δπαγγειηζηξίαο από ηνλ θεληξηθό αγσγό Ρεηρηά-Ηέξαθα.  
  Λα ζπληαρζεί ηερληθή κειέηε γηα ηηο αλσηέξσ επεθηάζεηο θαη λα εγθξηζεί από ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην. 
 
 

Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  156/2012. 
   

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                         Ο Γξακκαηέαο           Σα Κέιε 

 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

          Απώλ Σζάθνο Πέηξνο 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
νπξιάο Ησάλλεο 
Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Ιύξαο Υαξάιακπνο 
Καξνύζεο Υαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
Κηραιόπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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