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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ     

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  23/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  370/2012 
 
«Πεξί εγθξίζεωο ηωλ όξωλ επέθηαζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο από ηδηώηεο κε ίδηα 
ρξεκαηνδόηεζε ζηελ Σ.Κ. πθέαο». 
 
    Σηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2012, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 17,00, 
ζπλήιζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 23/26-11-2012 
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 (20) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο Σπύξνο            Πξόεδξνο Γ.Σ. 1. Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο 
2. Τζάθνο Πέηξνο            Αληηπξόεδξνο Γ.Σ.  2. Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο  Γξακκαηέαο Γ.Σ. 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο 3. Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
4. Κνιιηάθνο Ισάλλεο           Αληηδήκαξρνο  4. Μαξνύζεο Φαξάιακπνο 
5. Κνπηζνληθνιήο Φαξάι.      Αληηδήκαξρνο 5. Μηραιόπνπινο Μηραήι 
6. Πεηξάθεο Φξήζηνο           Αληηδήκαξρνο 6. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
7. Σνπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο 7. Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
8. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
9. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
10. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
11. Λύξαο Φαξάιακπνο   
12. Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
13. Σηαζάθεο Παλαγηώηεο   
14. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο   
15. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
16. Φαξακήο Αληώληνο   
17. Φξηζηάθνο Σηαύξνο   
18. Τζάθνο Κσλ/λνο   
19. Μέληεο Γεώξγηνο   
20. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Η Σπλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Τξηρείιε. 
   Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Σσηήξαιεο Φξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, 
Χπρνγπηόο Ισάλλεο Τ.Κ. Αγγειώλαο, Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Τ.Κ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Τδάθαο 
Γεώξγηνο Τ.Κ. Διαίαο, Τδεξεθόο Αλάξγπξνο Τ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Τ.Κ. 
Ληξώλ, Καξνύλεο Μηραήι Τ.Κ. Παθίσλ.  
   Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Κνιιηάθν Ισάλλε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
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   Τίζεηαη ππόςε ε αίηεζε ηνπ θ. Νηθνιάνπ Γεκεηξίνπ Μαξνπιάθνπ, γηα ηε ζύλδεζε ηδησηηθήο 
πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο ζην ππό θαηαζθεπή Βηνηερληθό θηίξην (κνλάδα ηππνπνίεζεο 
ειαηνιάδνπ) ηδηνθηεζίαο ηνπ, ζηε ζέζε Σίδεξε ζηελ Τ.Κ. Σπθέαο.  

Σύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 20 ηεο §6 λ.1418/84 θαη 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 Τ.Κ 
Σπθέαο, ν Γήκνο νξίδεη κε απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπο όξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 
εθηειεζηεί ην έξγν θαη ζα γίλεη ε επίβιεςε θαη παξαιαβή από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ 
Δ η ζ ε γ ν ύ κ α η 

Τε ιήςε απόθαζεο Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 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 πεξηνρή ηεο Σπθέαο είλαη: 
Τερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

 Κιάζε πίεζεο: PN 10/16/25, αλάινγα ησλ πδξνζηαηηθώλ πηέζεσλ, 
 Γηαηνκή: Ø22mm, θαηά κέγηζην, 
 Υιηθό αγσγώλ: PE100 ηξίηεο γεληάο, EN 12201-2:2003, 

 Υιηθό βαλώλ: ρπηνζίδεξνο, ηύπνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο, 
 Φιάληδεο ιαηκνύ: DIN 2576, 
 Παξακβύζκαηα: πεξκαλίηε, άλεπ ακηάληνπ, 
 Υδξνκεηξηθέο: EEC 75/33, 
 Καπάθηα θξεαηίσλ: ΔΝ 124, θιάζε Β125, 
 Τζηκέλην θαηαζθεπώλ: C16/20, ειαθξά νπιηζκέλν, 
 Τζηκέλην απνθαηάζηαζεο: C12/15, 
 Άζθαιηνο θπθινθνξίαο: ΠΤΠ-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. 

 
Τερληθέο πεξηγξαθέο: 
 Ο πδξνκεηξεηήο ζα ηνπνζεηεζεί εληόο θξεαηίνπ, δηαζηάζεσλ 40εθ x 40εθ, κε κεηαιιηθό 

θαπάθη, ζηελ αξρή ηνπ θιάδνπ, ακέζσο κεηά ηελ ζέια. 

 Τν 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. 
 Η ζπκπύθλσζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ΠΤΠ-150. 
 Η ηειηθή απνθαηάζηαζε ζα γίλεη κε ην αξρηθό πιηθό πξηλ ηελ ηνκή. 

 
Η επίβιεςε ηνπ έξγνπ δύλαηαη λα γίλεη από ην Τκήκα Τερληθώλ έξγσλ & Μειεηώλ ηνπ 

Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 3669/2008. 
  Η παξαιαβή ηνπ έξγνπ δύλαηαη λα γίλεη από ην Τκήκα Τερληθώλ έξγσλ & Μειεηώλ ηνπ 
Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 72 έσο 75 ηνπ Ν. 3669/2008.  Η κειέηε δελ δύλαηαη 
λα αληηθαζηζηά ζε θακία πεξίπησζε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
   Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην 
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 
3669/2008 θαη κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη Οκόθωλα  
   Καη κε ηε ζεηηθή ςήθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Τ.Κ. Σπθέαο, θνπ Γ. Σαξγθάλε. 
  Α. Δγθξίλεη ηε κειέηε (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πεξηγξαθέο), γηα ηελ επέθηαζε ηνπ 
δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηε ζέζε Σίδεξε ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Σπθέαο, γηα ηελ πδξνδόηεζε ηνπ 
ππό θαηαζθεπή Βηνηερληθνύ θηηξίνπ (κνλάδα ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ) ηδηνθηεζίαο Νηθνιάνπ 
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Γεκεηξίνπ Μαξνπιάθνπ, έξγν ην νπνίν ζα εθηειέζεη ν ελδηαθεξόκελνο κε δαπάλε ηνπ, όπσο πην 
θάησ: 

Τερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
 Κιάζε πίεζεο: PN 10/16/25, αλάινγα ησλ πδξνζηαηηθώλ πηέζεσλ, 
 Γηαηνκή: Ø22mm, θαηά κέγηζην, 
 Υιηθό αγσγώλ: PE100 ηξίηεο γεληάο, EN 12201-2:2003, 
 Υιηθό βαλώλ: ρπηνζίδεξνο, ηύπνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο, 

 Φιάληδεο ιαηκνύ: DIN 2576, 
 Παξακβύζκαηα: πεξκαλίηε, άλεπ ακηάληνπ, 
 Υδξνκεηξηθέο: EEC 75/33, 
 Καπάθηα θξεαηίσλ: ΔΝ 124, θιάζε Β125, 
 Τζηκέλην θαηαζθεπώλ: C16/20, ειαθξά νπιηζκέλν, 
 Τζηκέλην απνθαηάζηαζεο: C12/15, 
 Άζθαιηνο θπθινθνξίαο: ΠΤΠ-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. 

 
Τερληθέο πεξηγξαθέο: 
 Ο πδξνκεηξεηήο ζα ηνπνζεηεζεί εληόο θξεαηίνπ, δηαζηάζεσλ 40εθ x 40εθ, κε κεηαιιηθό 

θαπάθη, ζηελ αξρή ηνπ θιάδνπ, ακέζσο κεηά ηελ ζέια. 

 Τν 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. 

 Η ζπκπύθλσζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ΠΤΠ-150. 
 Η ηειηθή απνθαηάζηαζε ζα γίλεη κε ην αξρηθό πιηθό πξηλ ηελ ηνκή. 

 
  Β. Η επίβιεςε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη από ην Τκήκα Τερληθώλ Έξγσλ & Μειεηώλ ηνπ Γήκνπ 
Μνλεκβαζίαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 3669/2008. 
 
  Γ. Η παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη από ην Τκήκα Τερληθώλ 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  370/2012. 
   

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
         Ο Πξόεδξνο            Ο Γξακκαηέαο                Τα Μέιε 

        Αβδνύινο Σπύξνο  
 
 
 
Ο Πξόεδξνο ΤΚ Σπθέαο 
Γεώξγηνο Σαξγθάλεο 
 
 

 
 

           Απώλ Τζάθνο Πέηξνο Αληηπξόεδξνο Γ.Σ. 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο  Αληηδήκαξρνο 
Κνπηζνληθνιήο Φαξάιακ. Αληηδήκαξρνο 
Πεηξάθεο Φξήζηνο  Αληηδήκαξρνο 
Σνπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο 
Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Λύξαο Φαξάιακπνο 
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Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
Σηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Φαξακήο Αληώληνο 
Φξηζηάθνο Σηαύξνο 
Τζάθνο Κσλζηαληίλνο 
Μέληεο Γεώξγηνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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