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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  13/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  209/2013 
 
«Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την 
λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 73.800,00 €. 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 12 του μηνός Σεπτεμβρίου 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 13/06-09-2013 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 ένα (21) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Ιατρόπουλος Δημήτριος 
3. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 3. Μαρούσης Χαράλαμπος 
4. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  4. Σπυριδάκος Βασίλειος 
5. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 5. Τσαφατίνου Κατερίνα 
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 6. Παπαδάκης Γεώργιος 
7. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος   
8. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος   
9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Κολλιάκος Ιωάννης   
11. Λύρας Χαράλαμπος   
12. Πετράκης Χρήστος   
13. Σταθάκης Παναγιώτης   
14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
15. Νικολινάκος Παναγιώτης   
16. Τσάκος Πέτρος   
17. Χαραμής Αντώνιος   
18. Μέντης Γεώργιος   
19. Δουμάνης Δαμιανός   
20. Κρυπωτός Παναγιώτης   
21. 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:  Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, 
Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων,  
Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Αρτινιός Παναγιώτης 
Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΚ9-ΡΟΥ



 2 

Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, 
Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης. 
   Η κ. Αλειφέρη Παναγιώτα προσήλθε κατά τη συζήτηση του τέταρτου (4ου) θέματος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Βουνελάκη Γεώργιο, ο οποίος είπε τα εξής: 
   Το Τμήμα Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Μονεμβασίας συνέταξε την υπ. αριθμ. 
131/2013 μελέτη με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση της 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 73.800,00 € με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από Ανταποδοτικά. 
 Η μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

  Λειτουργία (χειρισμός) της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη 
κατασκευής των υπόψη εγκαταστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η από τους ισχύοντες για το 
υπόψη έργο κανονισμούς και περιβαλλοντικούς όρους ποιότητα εκροής με τις αντίστοιχες 
προϋποθέσεις.  

  Υγειονολογική παρακολούθηση της εγκατάστασης που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων, θα καθορίζει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις λειτουργίας της εγκατάστασης με 
σκοπό τη βέλτιστη αποδοτική λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων με το χαμηλότερο 
δυνατό κόστος.  

  Τακτική και προγραμματισμένη λίπανση και επιθεώρηση του εξοπλισμού και οι εργασίες 
των επισκευών συνήθων βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση και μπορεί να 
εκτελεστούν επί τόπου, με απλά μέσα και εργαλεία, με μικροανταλλακτικά.  

  Επί τόπου έλεγχος των εργασιών καθαρισμού των επί μέρους μονάδων της εγκατάστασης, 
ώστε να παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία.  

  Επί τόπου έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος αφυδάτωσης, που περιλαμβάνει την 
επιλογή του καταλληλότερου πολυηλεκτρολύτη και τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων 
λειτουργίας, ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση της αφυδάτωσης δίχως να γίνεται 
κατασπατάληση χημικών, ενέργειας και νερού.  

  Αρχειοθέτηση και η στατιστική επεξεργασία όλων των εργαστηριακών αναλύσεων καθώς 
και όλων των αναλύσεων πεδίου.  

  Κατάστρωση προγράμματος δειγματοληψιών και αναλύσεων σε όλες τις υπομονάδες της 
εγκατάστασης.  

  Διενέργεια όλων των δειγματοληψιών και αναλύσεων που απαιτούνται για την αποδοτική 
λειτουργία της εγκατάστασης.  

  Έγκαιρος προγραμματισμός των παραγγελιών για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά και 
χημικά, ώστε η εγκατάσταση να λειτουργεί απρόσκοπτα και αποδοτικά.  

  Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σε ότι αφορά τη λειτουργία της 
εγκατάστασης αλλά και σε κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που θα πρέπει να τηρούνται σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.  

  Υποβολή αναλυτικού προγράμματος προληπτικής συντήρησης του μηχανολογικού 
εξοπλισμού της εγκατάστασης.  

  Υποβολή αναλυτικής τεχνικής έκθεσης, στην οποία θα καταγράφεται η παρούσα 
κατάσταση και θα περιλαμβάνει επιπλέον προτάσεις βελτιστοποίησης και επίλυσης τυχόν 
προβλημάτων της συγκεκριμένης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.   

  Έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των απορριπτόμενων βοθρολυμάτων στην 
εγκατάσταση, ώστε να αποφεύγεται αφενός η υπερφόρτιση και αφετέρου η εισροή 
ακατάλληλων δειγμάτων στην εγκατάσταση που μπορεί να δημιουργήσουν σημαντική και 
εκτεταμένη υποβάθμιση της ποιότητας εκροής της εγκατάστασης.  

  Έγκαιρος εντοπισμός και η άμεση εφαρμογή μεθοδολογίας αντιμετώπισης του 
προβλήματος του Bulking που έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας της εκροής 
της εγκατάστασης διαφυγής στερεών και τη μείωση της απόδοσης οξυγόνωσης των λυμάτων.    
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  Απλή συντήρηση και βαθμονόμηση του μετρητικού εξοπλισμού της εγκατάστασης.  

  Συντήρηση και ρύθμιση της λειτουργίας των αυτόματων δειγματοληπτών της 
εγκατάστασης.  

  Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου, σε θέματα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.  

 Συνεχής τηλεματική παρακολούθηση των λειτουργικών διαδικασιών των εγκαταστάσεων 
και η παροχή συμβουλών ή η κινητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας του Δήμου για την 
αντιμετώπιση ενδεχομένων έκτακτων καταστάσεων που εντοπίζονται, ακόμη και τις μη 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις: 
1. Του άρθρ. 209 παρ.9 του Ν. 3463/2006 [Κ.Δ.Κ], σε συνδυασμό με την αριθ. 5130/739/10, 
ΦΕΚ-1291 Β/11-8-10, απόφαση Υπουργού Οικονομικών, ως προς τα χρηματικά όρια. 
2. Του άρθρ. 9 παρ. 9 του Ν. 2623/98 και  
3. Του άρθρ. 11 του π.δ. 28/80. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
   Την έγκριση της μελέτης παροχής υπηρεσίας με αριθμό 131/2013, με τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών για την λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Μονεμβασίας». 
   Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη 
προσφορά  και με όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το 
περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, του 
άρθρ. 209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006, του άρθρ. 9 παρ. 9 του Ν. 2623/98, του άρθρ. 11 του π.δ. 
28/80 και μετά από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
   Και με τη θετική ψήφο του προέδρου της Τ.Κ. Μονεμβασίας κου Χουσάκου Δημητρίου. 
   Την έγκριση της αριθ. 131/2013 μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 
για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 73.800,00 €. 
   Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη 
προσφορά και με όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  209/2013. 
    

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

Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. 

Μονεμβασίας 
Χουσάκος Δημήτριος 

 
 
 
 

 
 

 
 

Χριστάκος Σταύρος Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Μέντης Γεώργιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Κρυπωτός Παναγιώτης 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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