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ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   154 / 2015 
 

Στο Αίγιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου Αιγιαλείας, σήµερα δέκα 
(10) Ιουνίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 µ.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Αιγιαλείας, αποτελούµενη από τους κ.κ.: κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο Καλαµίδα (Πρόεδρο), 2) 
Γεώργιο Γιοβά, 3) Νικόλαο Θανασούλια, 4) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 5) Γεώργιο 
Μεντζελόπουλο, 6) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, & 7) Βασίλειο Τοµαρά, µετά από την αριθ. 
20955/05-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ∆ηµητρίου Καλαµίδα, η οποία 
κοινοποιήθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό παραλαβής στα µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις τις 
διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010), σε τακτική 
συνεδρίαση. 

∆εν προσήλθαν αν και νόµιµα εκλήθησαν τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οι κ.κ. 
∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος & Μαρία Παπαχριστοπούλου. 
 Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9) µελών 
παραβρέθηκαν τα επτά (7) µέλη, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 
ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Κατά την συζήτηση του 3ου θέµατος Εκτός ηµερήσιας διάταξης προσήλθε το µέλος 
της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Μαρία Παπαχριστοπούλου.  
 
 Για το αντικείµενο: «Έγκριση της αριθ. 268/2015 απόφασης ∆ηµάρχου για την 
απευθείας ανάθεση αντικατάστασης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος για την 
αντιµετώπιση του έκτακτου προβλήµατος υδροδότησης της Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2  του Ν. 3852/2010». 
   

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος Καλαµίδας 
ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα εντάθηκε 
και διαβάζει εισήγηση του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων του 
∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:  
«Έχοντας υπόψη: 

1. Την από 08/06/2015 µε αρ. πρωτ. 21287/2015 – 268/2015 απόφαση  ∆ηµάρχου για 
την απευθείας ανάθεση αντικατάστασης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος για 
την αντιµετώπιση του έκτακτου προβλήµατος υδροδότησης της Τ.Κ. Σελιανιτίκων. 

2. Την από 08/06/2015 Τεχνική Έκθεση του τµήµατος Η/Μ Έργων & Εγκαταστάσεων 
προϋπολογισµού  8.600,00 € µε το Φ.Π.Α. 

3. Την  από 09/06/2015 Προσφορά του Παξιµάδη Αντ. Γεωργίου η οποία ανέρχεται στο 
ποσό των 8.597,70 € µε το Φ.Π.Α 

4. Την από 08/06/2015 Α-492 ΠΑΥ ποσού 8.600,00€ στον Κ.Α. 25-7131.001 
«Προµήθεια αντλητικών – πιεστικών συγκροτηµάτων για τις γεωτρήσεις ύδρευσης – 
άρδευσης ∆.Ε. Συµπολιτείας» 

5. Το άρθρο 58 παρ. 2 του ν.3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο: «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 ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. 
Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του 

κατά την επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής» 
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6. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010.  
Εισηγούµαι όπως η οικονοµική επιτροπή (σύµφωνα µε το άρθρο 72  του ν.3852/2010) : 

1. Εγκρίνει την από 08/06/2015 µε αρ. πρωτ. 21287/2015 – 268/2015 απόφαση  
∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση αντικατάστασης υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήµατος για την αντιµετώπιση του έκτακτου προβλήµατος υδροδότησης της 
Τ.Κ. Σελιανιτίκων προϋπολογισµού 8.600,00€ στον Παξιµάδη Α. Γεώργιο µε Α.Φ.Μ.: 
028023373,  ∆ΟΥ Αιγίου,  µε έδρα το Αίγιο. 

2. Ψηφίσει πίστωση ποσού 8.597,70€ σε βάρος του Κ.Α. 25-7131.001 «Προµήθεια 
αντλητικών – πιεστικών συγκροτηµάτων για τις γεωτρήσεις ύδρευσης – άρδευσης 
∆.Ε. Συµπολιτείας». 

 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τις διατάξεις 
των άρθρων 58 & 72 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε τα οποίο η Οικονοµική Επιτροπή είναι 
αρµόδια να εγκρίνει τις ενέργειες του ∆ηµάρχου, όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής 
κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης 
απόφασης. 
 Ακολούθως καλείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αιγιαλείας, να αποφασίσει 
σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος αυτής και έλαβε υπόψη της, την 
προαναφερόµενη εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις των άρθρων 
58 & 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) και µετά από διαλογική συζήτηση, 

 
Οµόφωνα  Αποφασίζει  

 
Εγκρίνει την αριθ. 268/2015 απόφαση ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση 

αντικατάστασης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος για την αντιµετώπιση του έκτακτου 
προβλήµατος υδροδότησης της Τ.Κ. Σελιανιτίκων προϋπολογισµού 8.600,00€, στον 
Παξιµάδη Α. Γεώργιο σύµφωνα µε την από 08/06/2015 Τεχνική Έκθεση του τµήµατος Η/Μ 
Έργων & Εγκαταστάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας. 

Εγκρίνει και διαθέτει συνολική πίστωση 8.597,70€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 25-
7131.001, «Προµήθεια αντλητικών – πιεστικών συγκροτηµάτων για τις γεωτρήσεις ύδρευσης 
– άρδευσης ∆.Ε. Συµπολιτείας», του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού 
έτους 2015. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 154/2015. 
 
Ο Πρόεδρος    Τα Μέλη 
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