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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ ΑΡ 28/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αριθμός Απόφασης 209/ 2021
Θέμα 3 ο
Έγκριση της 154/2021 (ΑΔΑ :6ΕΩΗΩΚΖ-Ε23) απόφαση Δημάρχου περί ‘Αποκατάσταση βλάβης στο
δίκτυο ύδρευσης στην Δ.Ε Αστακού , με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την Εικοστή Πρώτη (21η) του μήνα
Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., ήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση (Δια
Περιφοράς ) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την υπ αρ 7861/17.9.2021
έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Τριανταφυλλάκη (Δημάρχου), που επιδόθηκε
σε καθένα από τα εκλεγέντα κατά την υπ αρ 8 /08-09-2019 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ΤΑΚΤΙΚΑ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, σύμφωνα με το Νόμο. Και αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ευρέθηκαν παρόντα
έξι (6), ήτοι:

Παρόντες
1.

Απόντες

2.

Ιωάννης Τριανταφυλλάκης
Πρόεδρος
Παναγιώτης Τζαχρήστας

3.

Σωτήριος Γερόλυμος

1.Στυλιανός Παπαναστάσης

αν και νόμιμα κλήθηκε
4.
5.
6.

Ελευθέριος Μάντζαρης
Κων/νος Μαπμπούρης (αναπληρώνει το
μέλος Γκόλια Παναγιώτη)
Ερωτόκριτος Γαλούνης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η υπάλληλος του Δήμου μας Πανταζή Πανωραία, για την τήρηση
των Πρακτικών.
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ 209/ 2021
ΘΕΜΑ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κ. Ιωάννης Τριανταφυλλάκης (Δήμαρχος),
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Εισηγητής του 3ου Θέματος Ημερησίας Διάταξης είναι ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Τριανταφυλλάκης
Ιωάννης ,ο οποίος διαβίβασε στα μέλη της Επιτροπής εισήγηση του θέματος η οποία αναφέρει τα
εξής :
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1.Ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου
να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος και ουδείς .

ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην Δ.Ε. Αστακού, με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος.
Απόφαση
154 / 2021
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010).
2. Το γεγονός ότι σημειώθηκε βλάβη σε αγωγό ύδρευσης στο δίκτυο της Δ.Ε. Αστακού με κίνδυνο
διακοπής υδροδότησης στον Αστακό.
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου αναφορά βλάβης του υδραυλικού του Δήμου Ξηρομέρου για
αδυναμία αποκατάστασης της βλάβης λόγω έλλειψης υλικών και μέσων.
4. Το γεγονός ότι τα παραπάνω οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα και σε καμία περίπτωση δεν
απορρέουν από ευθύνη του Δήμου.
5. Την έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη του Δήμου για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης και
εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής για τους κατοίκους του Δήμου.
6. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας υπ’ αρ. Δ1(δ) / ΓΠ 16481 της 14-3-2020 που αφορά την
προστασία της Δημόσιας Υγείας από το κορονοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης και
αποχέτευσης.
7. ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα μελέτης καθώς πρόκειται για γεγονός έκτακτο πολιτικής προστασίας
όπου το συνολικό κόστος θα προκύψει απολογιστικά, κατόπιν τελέσεως της προμήθειας και
τοποθέτησης, επομένως σε συνδυασμό με την υποστελέχωση και την αδυναμία άμεσης
αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών που απαιτούν και εξειδικευμένα μέσα, δεν ήταν δυνατή η
υποβολή άμεσα προς την οικονομική επιτροπή αφού η διοίκηση εστίασε πρώτιστα στη θεραπεία του
γεγονότος.
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8. την παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων
αναφορικά με τιςυποχρεωτικές δαπάνες.
9. το από 24.3.2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών προς τα τμήματα του Δήμου για την κατάρτιση προδιαγραφών προμηθειών
– υπηρεσιών ώστε να συνταχθούν οι αντίστοιχες μελέτες.
10. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπου
«Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των
δημοτικώνσυμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της
επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση
τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την απευθείας ανάθεση της αποκατάστασης των βλαβών στην επιχείρηση «ΕΚΕ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έδρα το Αγρίνιο και Α.Φ.Μ.: 800851343 για τους
λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Η δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά και θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 25-6262.009 με
τίτλο ‘Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Αστακού έτους 2021-Ανταπ.‘ του Π/Υ 2021 του
Δήμου μας.

Η ανωτέρω ελήφθη κατόπιν ελέγχου τήρησης των διατάξεων των άρθρων
και 7 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010.
Η παρούσα θα υποβληθεί προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή κατά την επόμενη
συνεδρίασή της,κατά το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/7-6-2010 τ. Α ́).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α
Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΑΚΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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Το μέλος Γαλούνης Ερωτόκριτος είπε τα εξής : Καταψηφίζω την 145/2021 απόφαση Δημάρχου διότι
α)δεν υπάρχει Τεχνική Περιγραφή β)είναι προϊόν κατάτμησης γ) γίνεται καταστρατήγηση της
διαδικασίας του κατεπείγοντος δ) οι εργασίες εκτελούνται από τους υδραυλικούς του Δήμου ε)Δεν
υπάρχει εισήγηση από την οικεία Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που να προκύπτει με έγγραφη

δήλωση της η αδυναμία εκτέλεσης των αναφερόμενων εργασιών ,ώστε να είναι απαραίτητη
η ανάθεση σε ιδιώτη και σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 παρ.4 η παραπάνω απευθείας
ανάθεση είναι άκυρη .
Καλώ τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών του Δήμου που ασκεί ταυτόχρονα και
καθήκοντα ελεγκτή νομιμότητας να ελέγξει την παραπάνω απόφαση.

Δηλώνω πως σε αντίθετη περίπτωση , προκειμένου να στηρίξω τα οικονομικά συμφέροντα
του Δήμου δηλώνω πως θα προσφύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω καθώς και τις αναφερόμενες στην άνω
απόφαση διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει υπ’αριθμ. 154/2021 (ΑΔΑ : 6ΕΩΗΩΚΖ-Ε23) απόφαση Δημάρχου , περί απευθείας
ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση«ΕΚΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έδρα το

Αγρίνιο και Α.Φ.Μ.: 800851343 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος
της παρούσας.
Η δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά και θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 25-6262.009 με τίτλο
‘Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Αστακού έτους 2021-Ανταπ.‘ του Π/Υ 2021 του Δήμου μας.

Η ανωτέρω ελήφθη κατόπιν ελέγχου τήρησης των διατάξεων των άρθρων και 7
του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010.
Μειοψήφησε το μέλος Γαλούνης Ερωτόκριτος για τους λόγους που αναφέρονται στο
εισηγητικό μέρος της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 209/ 2021
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

O Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τριανταφυλλάκης Ιωάννης

Τα Μέλη

1. Σωτήριος Μακρής
2. Σωτήριος Γερόλυμος
3. Ελευθέριος Μάντζαρης
4.Κων/νος Μπαμπούρης
(αναπληρώνει το μέλος Γκόλια Παναγιώτη )
5.Ερωτόκριτος Γαλούνης
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