
 1 

                                                                           
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          
ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΙΑ     

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  17/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  297/2012 
 
«Πεξί Τπνγξαθήο Μλεκνλίνπ κε ηελ Δ΄ ΔΠΚΑ, ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο 
«Αληηθαηάζηαζε Δζωηεξηθνύ Γηθηύνπ Ύδξεπζεο Μνιάωλ». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη επηά (27) ηνπ κελφο επηεκβξίνπ 2012, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Πέκπηε θαη ψξα 17,00, 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 17/21-09-2012 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 έμη (26) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο πχξνο            Πξφεδξνο Γ..  1. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
2. Σζάθνο Πέηξνο            Αληηπξφεδξνο Γ..    
3. Μέληεο Γεψξγηνο           Γξακκαηέαο Γ..   
4. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο       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 Παλαγηψηα   
11. Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο   
12. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
13. Λχξαο Υαξάιακπνο   
14. Μαξνχζεο Υαξάιακπνο   
15. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
16. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   
17. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
18. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο   
19. Μηραιφπνπινο Μηραήι   
20. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
21. Παπαδάθεο Γεψξγηνο   
22. Υαξακήο Αληψληνο   
23. Υξηζηάθνο ηαχξνο   
24. Σζάθνο Κσλ/λνο   
25. Κξππσηφο Παλαγηψηεο   
26. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
   Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γ, Κνηλνηήησλ, ησλ Σ. Κνηλνηήησλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Σ. 
Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο,  Μάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. 
Αγίνπ Γεσξγίνπ, θάγθνο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Μπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ 
Μνλ/ζίαο, Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Σξηπφληηθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Βειαληδίσλ, 
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Σζηξηγψηεο αξάληνο Σ.Κ. Βειηψλ, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Πνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο Σ.Κ. 
Κππαξηζζίνπ,  Βαξβαξέζζνο Γεψξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, 
Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο 
Σ.Κ. Φαξαθινχ.  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
   Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην δέθαην πέκπην (15ν) ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Κνιιηάθν Ισάλλε, ν νπνίνο είπε ηα 
εμήο: 
 χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο», 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10§15 ηνπ Ν. 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε 
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ  Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 
(ΔΠΑ) 2007 - 2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
3. Σελ ππ' αξηζκ. πξση. 3785/22-6-2010 εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Πνιηηηζκνχ,  
4. Σν αξηζ. πξση. 496/2012 έγγξαθν ηεο Δ΄ ΔΠΚΑ πάξηεο, 
5. Σν αξηζ. πξση. 12200/2012 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, 
6. Σν αξηζ. πξση. 31231/2012 έγγξαθν ηεο Δ΄ ΔΠΚΑ πάξηεο. 
θαη ζηα πιαίζηα ηνπ εληεηαγκέλνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο Γ.Γ 
Μνιάσλ», απαηηείηαη ππνγξαθή κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο θαη ηεο 
Δ’ ΔΠΚΑ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππνέξγνπ «ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ», ην νπνίν 
ζπληζηά αξραηνινγηθή παξαθνινχζεζε εθζθαθψλ, θαζψο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ελδέρεηαη λα 
ππάξρνπλ ζρεηηθά επξήκαηα. 

Δ η ζ ε γ ν ύ κ α η 
   Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δ’  ΔΠΚΑ 
πάξηεο. 
   Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε 
ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη 
κεηά απφ  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
1.  Σελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ κε ηελ Δ’ Δθνξεία 

Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ αξραηνηήησλ (ΔΠΚΑ), φπσο πην θάησ: 
 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΒΛΔΦΗ  
ΔΚΚΑΦΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 

ΣΗ ΠΡΑΞΗ «Αληηθαηάζηαζε Δζωηεξηθνύ Γηθηύνπ Ύδξεπζεο Γ.Γ. Μνιάωλ» 
ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ «ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΔΚΚΑΦΧΝ ΑΠΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ» 

 
ΤΜΒΑΗ 

 

  ηε πάξηε ζήκεξα ζηηο …………..2012, εκέξα …………, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη θνξείο: 
1. Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο κε Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (998717658), 
λφκηκα εθπξνζσπνχκελνο απφ ηνλ Γήκαξρν θ. Ηξαθιή Γ. Σξηρείιε. 
2. Η Δ' Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ πάξηεο κε Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ 
Μεηξψνπ (…………….), λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ ηελ Πξντζηακέλε θα Άιθεζηε 
Παπαδεκεηξίνπ.                        
Α) Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαζέηεη ζην δεχηεξν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 
αξραηνινγηθήο επίβιεςεο εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ ζηνλ νηθηζκφ Μνιάσλ Γ.Δ Μνιάσλ, 
αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 1  ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
Β) Ο δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ δήισζε φηη έιαβε γλψζε φηη ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη ζην  
πιαίζην ηνπ  Δ.Π. «Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ινλίσλ 
Νήζσλ 2007-2013» ηνπ  θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπ δηέπεηαη απφ ηηο 
αληίζηνηρεο δηαηάμεηο. 
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ΑΡΘΡΟ  1 

Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 
  Η παξνχζα ζχκβαζε αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ «ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ 
ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ» πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί ην έξγν: «Αληηθαηάζηαζε Δζωηεξηθνύ Γηθηύνπ 
Ύδξεπζεο Γ.Γ Μνιάωλ» (θσδηθφο πξάμεο ΟΠ-Δξγφξακκα 346887, θσδηθφο .Α Δ.Π 0268), 
κε Γηθαηνύρν ην Γήκν Μνλεκβαζηάο θαη θνξέα πινπνίεζεο ην  Γήκν πάξηεο. Η Δ' 
Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, ζα αλαιάβεη ηελ αξραηνινγηθή 
παξαθνινχζεζε ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο θαη ζε φιε ηελ 
έθηαζε ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε Δζωηεξηθνύ Γηθηύνπ Ύδξεπζεο Γ.Γ Μνιάωλ» ζηε 
πεξηνρή Μνιάσλ Γεκ. Δλφηεηαο Μνιάσλ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, κέρξη θαη ηελ απνπεξάησζή ηνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο-ζηνηρεία 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο        
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10§15 ηνπ Ν. 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη        
ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 
Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 - 2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
3. Σελ ππ' αξηζκ. πξση. 3785/22-6-2010 εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Πνιηηηζκνχ. 
4. Σελ ππ. αξηζκ. Οηθ. 2052/2011 Απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «Αληηθαηάζηαζε        
Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο Γ.Γ. Μνιάσλ» ζην Δ.Π. «Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο        
«Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ινλίσλ Νήζσλ  2007-2013». 
5.  Σελ ππ' αξηζ. Δ' ΔΠΚΑ 3963/2006 έγγξαθε γλσκνδφηεζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ  πνπ 
αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο Γ.Γ. 
Μνιάσλ. 
6.  Σελ αξ. 82/2011 Α.Γ. Μνλεκβαζηάο γηα ηελ ππνγξαθή πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ην 
Γήκν πάξηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε  Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο Γ.Γ 
Μνιάσλ». 
7. Σελ αξηζ. 245/2011 Α.Γ.. πάξηεο γηα ηελ ππνγξαθή πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ην       
Γήκν Μνλεκβαζηάο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ       
Ύδξεπζεο Γ.Γ Μνιάσλ». 
8.  Σελ απφ  08/08/2011 πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζε ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν. 3614/2007.  
 

ΑΡΘΡΟ  3 
Πξνϋπνινγηζκόο Πξάμεο (έξγνπ) 

  Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο αξραηνινγηθήο παξαθνινχζεζεο εθζθαθψλ ζχκθσλα κε ην αξηζ. πξση. 
……έγγξαθν ηεο Δ΄ΔΠΚΑ πάξηεο αλέξρεηαη ζε επηά ρηιηάδεο επξψ 7.000,00 επξψ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θφξσλ θαη θξαηήζεσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο 

  Σν ππνέξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί εμ νινθιήξνπ απφ ην ΔΠΑ - Δ.Π. «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ινλίσλ Νήζσλ 2007-2013» θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
7.000,00 €.  

ΑΡΘΡΟ  5 
Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο-Σξόπνο απόδνζεο ηωλ πηζηώζεωλ 

  Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο (έξγνπ) είλαη ε Δ.Γ.Α. Πεινπνλλήζνπ, Δ.Π. 
«Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ινλίσλ Νήζσλ 2007-
2013». 
  Οη πηζηψζεηο ζα απνδίδνληαη ζηνλ Σειηθφ Απνδέθηε (Δ’ ΔΠΚΑ πάξηεο) κέζσ ηνπ Κπξίνπ ηνπ 
Έξγνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο εθδίδνληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΒ Φνξνινγηθά ζηνηρεία 
(ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο θ.ι.π)  ζην φλνκα ηνπ Κχξηνπ ηνπ Έξγνπ. 
  Δηδηθφηεξα ε Δ' Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 
έγθαηξα ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηα κεληαία δειηία δήισζεο δαπαλψλ θαη ηα εμακεληαία δειηία 
παξαθνινχζεζεο ηνπ ππνέξγνπ, φπσο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ελδερνκέλσο ζα δεηεζεί απφ 
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ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. ε θάζε πεξίπησζε, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη 
κφλνλ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο. 
  Η δηαδξνκή ειέγρνπ ζα θαιχπηεη φια ηα επίπεδα κέρξη θαη ην επίπεδν ηνπ ηειηθνχ ιήπηε ησλ 
πηζηψζεσλ. 
  Η εθηακίεπζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ππνέξγνπ «Δπίβιεςε εθζθαθψλ απφ αξραηνιφγν» ζα γίλεη 
απνινγηζηηθά θαη ζα ππνινγηζηεί γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαξθέζεη ε παξαθνινχζεζε ησλ 
εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ. 
  Η Δ' Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ νθείιεη λα ηεξεί θάθειν κε ηηο 
νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο ζπλαιιαγέο πνπ δηελήξγεζε θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ππνέξγν. Ο δε 
θχξηνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξε θάθειν κε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ πξάμε. 
  Οη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θνξείο ηνπ κλεκνλίνπ 
ζπλεξγαζίαο, πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα, ή φηαλ 
απηφ δελ είλαη εθηθηφ, απφ ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο. 
  Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ δηαηεξεί ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο πξάμεο, επαιεζεχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ εξεπλψλ θαη εξγαζηψλ, πξηλ απφ ηε δήισζε ζηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή 
Αξρή. 

ΑΡΘΡΟ  6 
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο (ππνέξγνπ) 

  Έλαξμε ππνέξγνπ: …………… 
  Γηάξθεηα ππνέξγνπ: κέρξη ην πέξαο ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ ή εξγαζηψλ δηακφξθσζεο. Οη 
παξαθνινχζεζε εθζθαθψλ  ζα δηελεξγεζεί σο εμήο: 
  Η παξαθνινχζεζε ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ ζα αξρίζεη κε ηελ έλαξμε ηεο πξάμεο θαη ησλ 
εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ ή εξγαζηψλ δηακφξθσζεο θαη ζα νινθιεξσζεί κε ην πέξαο ησλ 
εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ ή εξγαζηψλ δηακφξθσζεο.  

 
ΑΡΘΡΟ  7  

Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο Πξάμεο (έξγνπ) 
  Η Δ' Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, πνπ αλαιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε 
ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο. Τπνρξενχηαη λα 
ελεκεξψλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. 
  Η παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ πξνζσπηθφ, ηνπ νπνίνπ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα 
ζα θαζνξίζεη ε Δ’ ΔΠΚΑ πάξηεο  θαη πάληα ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή Ννκνζεζία θαη ζα ην 
επηιέμεη ε Δ’ ΔΠΚΑ πάξηεο. 
  Η αξραηνινγηθή παξαθνινχζεζε ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: ηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηε δηελέξγεηα 
εξεπλεηηθψλ ηνκψλ ζε ζεκεία πνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε 
αξραηνηήησλ. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ αξραηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθηθψλ 
εξγαζηψλ, απηέο ζα δηαθνπνχλ θαη ζα αθνινπζήζεη αξραηνινγηθή έξεπλα, νπφηε ζα πξέπεη λα 
επαλαιεθζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην ηεο εγθπθιίνπ ππ. αξηζ. 3785/22-
06-2010, ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. 
  Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζα εθδνζεί ε θαηά λφκν Απφθαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
αξραίσλ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ Κεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα 
κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
  Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ζα ηεξνχληαη ε εζληθή θαη θνηλνηηθή 
λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα νη θαλφλεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δεκνζηφηεηα. 
 

Γηα  ην  Γήκν  Μνλεκβαζίαο Γηα  ηε  Δ’ ΔΠΚΑ 

Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ  ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
Ηξαθιήο Σξηρείιεο 

 

Η Πξνϊζηακέλε 
Άιθεζηε Παπαδεκεηξίνπ 
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2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πην πάλσ ζχκβαζεο. 

 

    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  297/2012. 
    

Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
       Ο Πξφεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο             Σα Μέιε 

 Αβδνχινο πχξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

   Μέληεο Γεψξγηνο Σζάθνο Πέηξνο Αληηπξφεδξνο Γ.. 

Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο 

Κνιιηάθνο Ισάλλεο  Αληηδήκαξρνο 

Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 

Πεηξάθεο Υξήζηνο  Αληηδήκαξρνο 

Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο 

νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο 

Αιεηθέξε Παλαγηψηα 
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Λχξαο Υαξάιακπνο 
Μαξνχζεο Υαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
ηαζάθεο Παλαγηψηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο 
Μηραιφπνπινο Μηραήι 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο 
Παπαδάθεο Γεψξγηνο 
Υαξακήο Αληψληνο 
Υξηζηάθνο ηαχξνο 
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο 
Κξππσηφο Παλαγηψηεο 
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 
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