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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  
ΝΟΜΟ  ΗΛΕΘΑ      
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ 
 

 
Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 

Από ην πξαθηηθό ηεο 12εο ζπλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011. 
 

Απιθμόρ Απόθαζηρ :82 
 
                                     Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η  
ΘΕΜΑ: «Έγκπιζη γενομένων δαπανών για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηων και 

καηεπειγοςζών αναγκών». 
 
 Σηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα 

ηελ 6ε ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 07:00 κ.κ. ζπλήιζε 
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , 
κεηά από ηελ ΑΠ 6871/24-5-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία 
επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε. 

     Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο 
βξέζεθαλ παξόληα όια , δειαδή  θαη ηα επηά  (7 ) κέιε , ήηνη : 

                          Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                      
 1) Μπαλιούκορ Διονύζιορ , Ππόεδπορ                        
 2) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ 
 3) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ       
 4) Υειμώναρ Ανδπέαρ   
 5) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ 
 6) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ  
 7) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ    
 
 Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο  θαη 

κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληόπνπινπ Βαζίιε, 
Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ θαη Τνπξή Τξύθσλα , θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ 
Καξάκπεια Νηθόιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο: 

«Κύξηνη Σπλάδεξθνη,  
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 4 β   ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν 3463/2006  ,  
«Πηζηώζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο νηθείνπο θσδηθνύο αξηζκνύο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ  Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο κπνξνύλ λα δηαηίζεληαη κε απόθαζε 
ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πξνέδξνπ ηεο  Κνηλόηεηαο γηα ηελ πιεξσκή δαπαλώλ, νη νπνίεο 
κεηαμύ άιισλ αθνξνύλ ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε απξόβιεπησλ δεκηώλ ζε δίθηπα 
ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, άξδεπζεο,  θσηηζκνύ θαη ζε δξόκνπο. Σηηο πεξηπηώζεηο 
απηέο, εάλ ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ ζρεηηθνύ έξγνπ  δελ ππεξβαίλεη ην πνζό πνπ 
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά, βάζεη ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ  άπθπος 4 ηος Ν. 
1418/1984 ΦΕΚ 23 Α΄, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη, (δειαδή ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 
έξγσλ) κπνξεί λα γίλεηαη απεπζείαο  αλάζεζε κε απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ 
πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο. 

Σηελ παξ. 7 ηνπ  άξζξνπ 158 ηνπ Ν 3463/2006   , νξίδεηαη όηη «ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ 
ζηνηρείνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο 
αλάζεζεο πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο 
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έξγσλ όηαλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 
πίζησζε ή απηή πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη ζηελ πξώηε, κεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή 
θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ». 

 
Έρνληαο ππόςε καο ηα παξαπάλσ ,  
κε ηελ Νν 213/19-5-2011 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, αλαηέζεθε ζηνλ εξγνιάβν 

Γεκνζίσλ Έξγσλ θ. Κνπθσιηά Νηθόιαν , έλαληη ακνηβήο 7.200,00 € κε ην ΦΠΑ , ε 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ‘απνθαηάζηαζε θεληξηθνύ αγσγνύ ύδξεπζεο από δηπιηζηήξην 
Σθηιινπληίαο πξνο Χάλη Γξύιινπ’, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο , πξνθεηκέλνπ 
λα αληηκεησπηζηεί ε απξόβιεπηε δηαθνπή ύδξεπζεο ζηνλ νηθηζκό Χάλη ηεο Τνπηθήο 
Κνηλόηεηαο Γξύιινπ, ε νπνία πξνθιήζεθε από ηελ θαηνιίζζεζε ηνπ εδάθνπο θαη ηελ 
απόθξαμε ηνπ αγσγνύ ύδξεπζεο από θεξηά πιηθά. Οη βιάβεο απηέο ήηαλ απόξνηα 
ησλ  έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. 

Η δαπάλε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ καο θαη 
ηνλ ΚΑ 25-7312.042 ζηνλ νπνίν έρεη γξαθεί πίζησζε πνζνύ 7.200,00€ κε ηε 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν. 3463/2006. 

 
Δπίζεο σο απνηέιεζκα ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ηελ ίδηα πεξίνδν, 

πξνθιήζεθαλ δεκηέο ζην δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ νηθηζκνύ Σθάιαο ηεο Τ.Κ. Γηαζέιισλ. 
Σπγθεθξηλέλα ιόγσ ηεο θαηνιίζζεζεο θαη ηεο απόθξαμεο ηνπ αγσγνύ ύδξεπζεο από 
θεξηά πιηθά δηαθόπεθε ε πδξνδόηεζε ηνπ νηθηζκνύ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην 
πξόβιεκα θαη λα απνθαηαζηαζεί ε απξόζθνπηε πδξνδόηεζε ηνπ νηθηζκνύ Σθάιαο, ν 
Γήκαξρνο , έρνληαο ππόςε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, κε ηελ 214/2011 απόθαζή ηνπ 
αλέζεζε ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ θ. Γανπιάξε Αληώλην ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ ‘απνθαηάζηαζε αγσγνύ ύδξεπζεο νηθηζκνύ Σθάιαο Τ.Κ. Γηαζέιισλ’ , έλαληη 
ακνηβήο 7.200,00€ κε ην ΦΠΑ. 

Η δαπάλε ηνπ έξγνπ απηνύ ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ καο θαη ηνλ 
ΚΑ 25-7312.043 ζηνλ νπνίν έρεη γξαθεί πίζησζε πνζνύ 7.200,00 € κε ηε δηαδηθαζία 
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν. 3463/2006. 

Ύζηεξα από απηό , πξέπεη λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ έγθξηζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ 
Γεκάξρνπ θαζώο θαη γηα ηελ έγθξηζε θαη δηάζεζε (ςήθηζε) ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ. 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δήηεζε από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ 
ζρεηηθά. 

 
Η Οικονομική Επιηποπή 

αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε: 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 158 ηνπ Ν 3463/2006  , 

 ηηο δηαηάμεηο άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1418/1984 

 ηηο δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ θαη ηελ θαηεπείγνπζα αλάγθε απνθάζηαζεο 

 ηηο ππ’ αξηζ. 213/19-5-2011 θαη 214/19-5-2011 απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ 

1)  α)Δγθξίλεη ηελ Νν 213/19-5-2011 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Αλδξίηζαηλαο –
Κξεζηέλσλ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ «αποκαηάζηαζη 
κενηπικού αγωγού ύδπεςζηρ από διςλιζηήπιο κιλλοςνηίαρ ππορ Υάνι 
Γπύλλος» , κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ 
Έξγσλ  θ. Κνπθσιηά Νηθόιαν ηνπ Αζαλαζίνπ κε ΑΜ 61 έδξα επηρείξεζεο 
Μαθξίζηα Ηιείαο, έλαληη ακνηβήο 7.200,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
 
β) Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη ήηνη ςεθίδεη ηελ πίζησζε πνζνύ 7.200,00€ 
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25-7312.042 γηα ην έξγν «απνθαηάζηαζε θεληξηθνύ 
αγσγνύ ύδξεπζεο από δηπιηζηήξην Σθηιινπληίαο πξνο Χάλη Γξύιινπ». 
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2)  α) Δγθξίλεη ηελ Νν 214/19-5-2011 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Αλδξίηζαηλαο –
Κξεζηέλσλ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ «αποκαηάζηαζη αγωγού 
ύδπεςζηρ οικιζμού κάλαρ Σ.Κ. Διαζέλλων» , κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
θαηεπείγνληνο, ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ θ. Γανπιάξε Αληώλην ηνπ 
Γεσξγίνπ κε αξηζ. ΜΔΔΠ 17054, έλαληη ακνηβήο 7.200,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

 
β) Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη ήηνη ςεθίδεη ηελ πίζησζε πνζνύ 7.200,00 € 
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25-7312.043 γηα ην έξγν «απνθαηάζηαζε αγσγνύ ύδξεπζεο 
νηθηζκνύ Σθάιαο Τ.Κ. Γηαζέιισλ».  

  
     Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 82/2011 
   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινύζσο:  
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ 

ΔΘΟΝΤΘΟ 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 
ΝΘΚΟλΑΟ 

ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ 

 
 

 ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

  ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 
 

 
 

 ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 
ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΓΕΧΡΓΘΟ 
 

  ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ 
ΜΘΛΣΘΑΔΗ 

 
                                            Ακπιβέρ  Απόζπαζμα   
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.  
 
 
     ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ 


