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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  100/2013 
 

«Περί καθορισμού των όρων επέκτασης του δικτύου ύδρευσης από ιδιώτη στην Τ.Κ. 
Νομίων». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδος 
Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 7/05-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Μαρούσης Χαράλαμπος 
3. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 3. Τσαφατίνου Κατερίνα 
4. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  4. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
5. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 5. Χαραμής Αντώνιος 
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 6. Τσάκος Κωνσταντίνος 
7. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 7. Κρυπωτός Παναγιώτης 
8. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος   
9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Λύρας Χαράλαμπος   
13. Πετράκης Χρήστος   
14. Σπυριδάκος Βασίλειος   
15. Σταθάκης Παναγιώτης   
16. Νικολινάκος Παναγιώτης   
17. Παπαδάκης Γεώργιος   
18. Τσάκος Πέτρος   
19. Μέντης Γεώργιος   
20. Δημητρόπουλος Δημοσθένης   

  Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, 
Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός 
Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μαυρομιχάλη Θεονία Τ.Κ. 
Κυπαρισσίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. 
Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Μετά τη συζήτηση του έκτου (6ου) Θέματος αποχώρηση ο κ. Ιατρόπουλος Δημήτριος και 
μετά τη συζήτηση του ένατου (9ου) Θέματος αποχώρησε ο κ. Μέντης Γεώργιος. 
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   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το εικοστό όγδοο (28ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη,  ο οποίος είπε τα εξής: 
   Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα: 

1. άρθρο 20, της §6 ν.1418/84, 
2. άρθρο 178, της §6 ν.3669/2008, 
3. Την απόφαση αριθ. 2/2013 της Τ.Κ. Νομίων, με θέμα «Συζήτηση αίτησης Δημητρίου Π. 

Φάββα» και προκειμένου για την κατασκευή-επέκταση δικτύου ύδρευσης ιδιωτών, εκτός 
οικισμού Τ.Κ Νομίων, ο Δήμος ορίζει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τους όρους με τους 
οποίους θα εκτελεστεί το έργο και θα γίνει η επίβλεψη και παραλαβή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
   Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφές, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης, που θέτει ο Δήμος για τη μελέτη ύδρευσης στην περιοχή «Λοχίτσα»: 
  Τεχνικές προδιαγραφές: 
Κλάση πίεσης: PN 10/16/25, ανάλογα των υδροστατικών πιέσεων, 
Διατομή: Ø22mm, κατά μέγιστο, 
Υλικό αγωγών: PE100 τρίτης γενιάς, EN 12201-2:2003, 
Υλικό βανών: χυτοσίδηρος, τύπου ελαστικής έμφραξης, 
Φλάντζες λαιμού: DIN 2576, 
Παραμβύσματα: περμανίτη, άνευ αμιάντου, 
Υδρομετρικές: EEC 75/33, 
Καπάκια φρεατίων: ΕΝ 124, κλάση Β125, 
Τσιμέντο κατασκευών: C16/20, ελαφρά οπλισμένο, 
Τσιμέντο αποκατάστασης: C12/15, 
Άσφαλτος κυκλοφορίας: ΠΤΠ-Α265, 
Πιστοποιήσεις υλικών: EN 10204 3.1 ή αντίστοιχες, 
Άπαντα τα εξαρτήματα θα είναι τυποποιημένα φλαντζωτά ή συγκολλητά με ηλεκτρομούφες, 
ανάλογα εφαρμογής και σε καμία περίπτωση αυτοσχέδια. Άπαντα τα υλικά και εξαρτήματα θα 
είναι καινουργή και αμεταχείριστα, θα είναι εγκεκριμένου τύπου και θα συνοδεύονται από 
πιστοποιήσεις CE και θα πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
  Τεχνικές περιγραφές: 
Ο υδρομετρητής θα τοποθετηθεί εντός φρεατίου, διαστάσεων 40εκ x 40εκ, με μεταλλικό καπάκι, 
στην αρχή του κλάδου, αμέσως μετά την σέλα. 
Το όρυγμα όδευσης του αγωγού θα προδιαγράφεται σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 
Η όδευση του αγωγού θα γίνει κατά το δυνατό στο πλάι του οδοστρώματος. Εάν δεν είναι 
εφικτό σε όλο το μήκος, τότε θα χρησιμοποιηθεί το τμήμα εκτός της λευκής πλευρικής γραμμής. 
Όπου απαιτείται τομή, θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία έκδοσης αδειών. 
Η συμπύκνωση θα γίνει σύμφωνα με την ΠΤΠ-150. 
Η τελική αποκατάσταση θα γίνει με το αρχικό υλικό πριν την τομή. 
Η επίβλεψη του έργου δύναται να γίνει από το Τμ. Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου 
Μονεμβασίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.3669/2008. 
Η παραλαβή του έργου δύναται να γίνει από το Τμ. Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου 
Μονεμβασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 72 έως 75 του ν.3669/2008. 
Η μελέτη δεν δύναται να αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τις απαραίτητες άδειες για την 
εκτέλεση του έργου. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη 
τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου, την αριθ. 1/2013 απόφαση Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου, τις 
διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, των Ν. 3669/2008 και 1418/1984 και μετά 
από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
     Τη χορήγηση άδειας υδροδότησης σε παλαιό νερόμυλο ιδιοκτησίας Βανικιώτη Κυριάκου 
του Δημητρίου, που βρίσκεται στη θέση Παύλου εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου 
Μονεμβασίας, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφές και την 
επίβλεψη του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου:  
  Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Κλάση πίεσης: PN 10/16/25, ανάλογα των υδροστατικών πιέσεων, 
• Διατομή: Ø22mm, κατά μέγιστο, 
• Υλικό αγωγών: PE100 τρίτης γενιάς, EN 12201-2:2003, 
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• Υλικό βανών: χυτοσίδηρος, τύπου ελαστικής έμφραξης, 
• Φλάντζες λαιμού: DIN 2576, 
• Παραμβύσματα: περμανίτη, άνευ αμιάντου, 
• Υδρομετρικές: EEC 75/33, 
• Καπάκια φρεατίων: ΕΝ 124, κλάση Β125, 
• Τσιμέντο κατασκευών: C16/20, ελαφρά οπλισμένο, 
• Τσιμέντο αποκατάστασης: C12/15, 
• Άσφαλτος κυκλοφορίας: ΠΤΠ-Α265, 
• Πιστοποιήσεις υλικών: EN 10204 3.1 ή αντίστοιχες, 
• Άπαντα τα εξαρτήματα θα είναι τυποποιημένα φλαντζωτά ή συγκολλητά με 

ηλεκτρομούφες, ανάλογα εφαρμογής και σε καμία περίπτωση αυτοσχέδια. Άπαντα τα 
υλικά και εξαρτήματα θα είναι καινουργή και αμεταχείριστα, θα είναι εγκεκριμένου τύπου 
και θα συνοδεύονται από πιστοποιήσεις CE και θα πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές. 

  Τεχνικές περιγραφές: 
• Ο υδρομετρητής θα τοποθετηθεί εντός φρεατίου, διαστάσεων 40εκ x 40εκ, με μεταλλικό 

καπάκι, στην αρχή του κλάδου, αμέσως μετά την σέλα. 
• Το όρυγμα όδευσης του αγωγού θα προδιαγράφεται σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 
• Η όδευση του αγωγού θα γίνει κατά το δυνατό στο πλάι του οδοστρώματος. Εάν δεν είναι 

εφικτό σε όλο το μήκος, τότε θα χρησιμοποιηθεί το τμήμα εκτός της λευκής πλευρικής 
γραμμής. 

• Όπου απαιτείται τομή, θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία έκδοσης αδειών. 
• Η συμπύκνωση θα γίνει σύμφωνα με την ΠΤΠ-150. 
• Η τελική αποκατάσταση θα γίνει με το αρχικό υλικό πριν την τομή. 
• Η επίβλεψη του έργου δύναται να γίνει από το Τμ. Τεχνικών έργων & Μελετών του Δήμου 

Μονεμβασίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.3669/2008. 
• Η παραλαβή του έργου δύναται να γίνει από το Τμήμα Τεχνικών Έργων & Μελετών του 

Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 72 έως 75 του ν. 3669/2008. 
• Η μελέτη δεν δύναται να αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τις απαραίτητες άδειες για την 

εκτέλεση του έργου. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  99/2013. 
 

    Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας                 Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 
Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 

 


