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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 13/05-07-2011
Αριθ.Αποφ. 99/2011
Θέµα: Έγκριση εντολής ∆ηµάρχου για ανάθεση του έργου {Έκτακτες εργασίες
κατασκευής δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Μονεµβασίας}.
Στους Μολάους, σήµερα, την 05-07-2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την 15244/01-07-2011 πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

Λύρας Χαράλαµπος

2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Χαραµής Αντώνιος

3. Μαυροµιχάλης Κων/νος

Νοµίµως κληθέντες.

4. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
5. Μαρούσης Χαράλαµπος
6. Παπαδάκης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:
Βάσει του άρθρου 158 παρ. 4 του ν. 3463/2006 πιστώσεις που έχουν εγγραφεί
στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου
ή της
Κοινότητας µπορούν να διατίθενται µε απόφαση ∆ηµάρχου ή του Προέδρου της
Κοινότητας για την πληρωµή δαπανών , οι οποίες αφορούν : α) ………β) Την άµεση
αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ,άρδευσης,
φωτισµού και σε δρόµους. Στις περιπτώσεις αυτές , εάν ο προϋπολογισµός του
σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά , βάσει της
περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) , όπως κάθε
φορά ισχύει , µπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση µε απόφαση ∆ηµάρχου ή του
Προέδρου της Κοινότητας.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010 όταν δηµιουργείται
άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών
συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης , ο δήµαρχος µπορεί να
αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής επιτροπής ή
της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλλει προς
έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης
επιτροπής.
Συνεχίζοντας ο κ. ∆ήµαρχος είπε ότι στο οικισµό Γέφυρα της ΤΚ Μονεµβασίας το
εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από ένα κεντρικό αγωγό PVC Φ 125 που
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ξεκινά από την βόρεια πλευρά του οικισµού ,προχωρεί νότια όπως πάει ο δρόµος και
φτάνει µέχρι την Εθνική τράπεζα , απόσταση σχεδόν 1χιλ. Ο αγωγός αυτός
διακλαδώνεται σε επιµέρους κάθετους αγωγούς που µε την σειρά τους δίνουν τις
παροχές τους προς τις οικίες.
Στο τέλος αυτού του αγωγού ξεκινούσε ένας αγωγός από αµιαντοσωλήνα
εσωτερικής διαµέτρου Φ60 , ο οποίος έκανε την αντίστροφη διαδροµή και γυρίζει
πάλι πίσω στην βόρεια είσοδο του οικισµού για να τροφοδοτήσει δύο κάθετους
αγωγούς οι οποίοι καταλήγουν στο σηµείο πίσω και πάνω από το εκτός σχεδίου
κοµµάτι της Μονεµβάσιας, ο αµιαντοσωλήνας αυτός όπως διερχόταν είχε παροχές
δεξιά και αριστερά του δρόµου.
Τα ευρισκόµενα στο υψηλό µέρος του οικισµού σπίτια τις απογευµατινές ώρες
λόγω αυξηµένης κατανάλωσης αντιµετώπιζαν σοβαρό πρόβληµα έλλειψης νερού.
Επίσης είχαµε διαρροή σε κεντρική βάνα µε συνέπεια την απώλεια νερού. Γι΄αυτό
έδωσα εντολή στην υπηρεσία ύδρευσης του ∆ήµου να αποκαταστήσει την βλάβη και
να συνδέσει τα δυο δίκτυα µε το κεντρικό, πλην όµως κατά την διαδικασία
αποδείχθηκε ότι δεν ευρίσκετο ο αγωγός ύδρευσης και επειδή ο εν λόγω οικισµός
είχε µείνει χωρίς νερό , λόγω του επείγοντος του θέµατος έδωσα εντολή στην εταιρεία
«ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.- ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε» στο να προβεί στις απαραίτητες εργασίες και τη
προµήθεια των απαραίτητων υλικών προκειµένου να αποκατασταθεί το πρόβληµα,
τα υλικά και οι εργασίες που απαιτήθηκαν αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της
αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας, κάτι που έγινε τελικά αφού ο αγωγός ανερεύθη σε απόσταση εβδοµήντα
(70) µέτρων , και έτσι έγιναν όλες οι περιγραφόµενες εργασίες ,και εξέλιπε το
πρόβληµα που είχε δηµιουργηθεί.
Σας καλώ λοιπόν να εγκρίνετε την ανωτέρω εντολή µου για την αποκατάσταση
του προβλήµατος ύδρευσης στον οικισµό «ΓΕΦΥΡΑ» της ΤΚ Μονεµβασίας.
Τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους ,την εντολή του κ.
∆ηµάρχου για αποκατάσταση του προβλήµατος ύδρευσης στην ΤΚ Μονεµβασίας ,τις
διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 4 του ν. 3463/2006 & του άρθρου 58 παρ. 2 του ν.
3852/2010 .την τεχνική περιγραφή του έργου, την προσφορά της εταιρείας «ΒΙΛΛΙΑΣ
Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε και µετά από διαλογική συζήτηση :
Οµόφωνα αποφασίζει
 Εγκρίνει την ανωτέρω εντολή ∆ηµάρχου για έκτακτες εργασίες κατασκευής
δικτύου ύδρευσης στον οικισµό «ΓΕΦΥΡΑ» της Τοπικής
Κοινότητας
Μονεµβασίας.
 Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.200,00€ σε βάρος του Κ.Α 25/6262.003 µε τίτλο
«Συντήρηση και επισκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης» για την
πληρωµή του ανωτέρω έργου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

όπως πιο

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3) ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5) ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε

∆ελήγιαννης Νικόλαος

