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     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος),
σήμερα  την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας
Πέμπτη  και  ώρα  12:00 η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Πύλου  -  Νέστορος
συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση ύστερα  από την αριθμ.  18509 και  από
19.09.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που
επιδόθηκε  χωριστά  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους  –  Μέλη  της  Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του
άρθρου 75 του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.  

ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), Ρούσσος

Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη
Πελαγία, Καραμπάτσος Νικόλαος, (Μέλη). 

                                                     
     Παρίσταται  ως Ειδικός Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής
Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 

     Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Πετρόπουλος  Παναγιώτης  αφού
διαπίστωσε  ότι  υφίσταται  νόμιμη  απαρτία,  καθότι  επί  συνόλου  επτά  (7) μελών
βρίσκονται  άπαντα  παρόντα  και  τα επτά (7) μέλη,  όπως αυτά  αναφέρονται  πιο
πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

     Θα πρέπει να βάλουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για το όποιο το Σώμα
θα πρέπει να αποφασίσει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και να το κρίνει
ως κατεπείγον, πρόκειται για έγκριση Απόφασης του κ. Δημάρχου περί εκτέλεσης με
απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών στον κεντρικό αγωγό ο
οποίος  τροφοδοτεί  με  πόσιμο  νερό  την  περιοχή  των  οικισμών  Κορυφασίου  και
Ρωμανού  και  την  τουριστική  μονάδα  “Costa  Navarino”,  προκαλώντας  έντονο
πρόβλημα λειψυδρίας και διακοπών νερού και επειδή η ζημιά είναι εντός της κεντρικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Έγκριση της αριθμ. 18524 και από 19.09.2014 Απόφασης του κ. Δημάρχου

Πύλου – Νέστορος, περί εκτέλεσης με απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) ΚΑΙ ΑΠΟ 25/09/2014  
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Εθνικής Οδού Χώρας-Πύλου με άμεσο κίνδυνο στην κυκλοφορία και την καταστροφή
του  οδοστρώματος,  κρίνεται  επιτακτική  και  κατεπείγουσα  η  ανάγκη  άμεσης
αποκατάστασης, από κατάλληλο συνεργείο.    

     Το Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισε με την απόλυτη πλειοψηφία
του αριθμού των μελών της (διαφώνησε ο κ. Κανάκης Ηλίας), ότι το θέμα αυτό είναι
κατεπείγον και θα πρέπει να συζητηθεί και να ληφθεί σχετική απόφαση στη σημερινή
συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, της
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: «Έγκριση της αριθμ. 18524 και από
19.09.2014 Απόφασης του κ. Δημάρχου Πύλου – Νέστορος, περί εκτέλεσης με
απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών» και εισηγούμενος του θέματος αυτού ανέφερε ότι
σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 ( ΦΕΚ87/Α/2010 (Δ.Κ.Κ.) με
τίτλο  «Αρμοδιότητες  του  Δημάρχου»  και  ειδικά  την  παράγραφο  2  στην  οποία
αναφέρεται ότι «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείτε άμεση
ζημιά 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 του Ν.3852/2010».
     Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ότι από την 18η Σεπτεμβρίου 2014 έχει πάθει
μεγάλη ζημιά ο κεντρικός αγωγός, ο οποίος τροφοδοτεί με πόσιμο νερό την περιοχή
των οικισμών Κορυφασίου και Ρωμανού και την τουριστική μονάδα “Costa Navarino”,
προκαλώντας έντονο πρόβλημα λειψυδρίας και διακοπών νερού και επειδή η ζημιά
είναι  εντός  της  κεντρικής  Εθνικής  Οδού  Χώρας-Πύλου  με  άμεσο  κίνδυνο  στην
κυκλοφορία  και  την  καταστροφή  του  οδοστρώματος,  κρίνεται  επιτακτική  και
κατεπείγουσα  η  ανάγκη  άμεσης  αποκατάστασης,  από  κατάλληλο  συνεργείο,  της
αποκατάστασης της ζημιάς,  προκειμένου να  συνεχιστεί  η  τροφοδοσία με  νερό της
περιοχής, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος έλλειψης νερού, το οποίο είναι είδος πρώτης
ανάγκης και η έλλειψή του κίνδυνος για τη δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής
και  της  τουριστικής  μονάδας,  αλλά  και  προκειμένου  να  αποκατασταθεί  άμεσα  η
κυκλοφορία του επαρχιακού δρόμου πριν δημιουργηθεί κίνδυνος για οδικά ατυχήματα
και για καταστροφή του δρόμου.
     Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο κ. Δήμαρχος ενεργώντας άμεσα, προέβη στην έκδοση
σχετικής απόφασης (ΑΔΑ: ΩΔ0ΒΩ1Β-3Ν0) με αριθμό πρωτοκόλλου  18524 και από
19.09.2014  με  θέμα:  Κατεπείγουσα  ανάθεση  εργασιών  «Έκτακτη  αποκατάσταση
ζημιάς λόγω βλάβης σε αγωγό ύδρευσης της Δ.Ε. Νέστορος», κρίνοντας ότι υπάρχει
άμεσος  και  σοβαρός  κίνδυνος  έλλειψης  νερού  στην  Δ.Ε.  Νέστορος,  με  συνέπεια
κίνδυνο για την δημόσια υγεία, αλλά και κίνδυνος ατυχημάτων στην Εθνική Οδό, όπως
προαναφέρθηκε,  ανάθεσε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του
Ν.3852/2010 στον Δημήτριο Λουμιώτη, υδραυλικό, με έδρα Γαργαλιάνους Τ.Κ. 244 00
και  Α.Φ.Μ.  041441393/Δ.Ο.Υ.  Καλαμάτας  τον  έλεγχο  και  την  αντικατάσταση  της
βλάβης του αγωγού έναντι του ποσού των 2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. την εργασία για
την  «Έκτακτη  αποκατάσταση  ζημιάς  λόγω  βλάβης  σε  αγωγό  ύδρευσης  της  Δ.Ε.
Νέστορος», σύμφωνα με την από 18-9-2014 τεχνική έκθεση του Τ.Τ.Υ. Δήμου Πύλου -
Νέστορος.  Οι  εργασίες  που θα εκτελεστούν και  αναφέρονται  στην  από 18-9-2014
τεχνική έκθεση του Τ.Τ.Υ. Δήμου Πύλου - Νέστορος, αφορούν επισκευή του αγωγού
και αποκατάσταση του οδοστρώματος. Η εργασία θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό
διάστημα πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και τέλος την εγγραφή
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στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ που
απαιτείται για την πληρωμή των εργασιών εκτέλεσης του έργου.
     Στη  συνέχεια  ο  κ.  Δήμαρχος  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  Δήμου  Πύλου  –
Νέστορος και ο Ανάδοχος κ. Λουμιώτης Δημήτριος υπέγραψαν συμφωνητικό αντί του
ποσού των € 2.000,00 με αριθμό πρωτοκόλλου 18524 και  από 19.09.2014 (ΑΔΑ:
7ΚΓΚΩ1Β-ΟΛΣ), για την εκτέλεση του έργου αυτού. 
     Θα πρέπει  λοιπόν να εγκρίνουμε την ως άνω αναφερόμενη απόφαση του κ.
Δημάρχου, του συμφωνητικού που υπεγράφη και την και την από 18/09/2014 τεχνική
έκθεση  που  συντάχτηκε  από  την  τεχνική  υπηρεσία  του  Δήμου  μας.  Επιπλέον  να
προβούμε  στην  τροποποίηση  προϋπολογισμού  και  τεχνικού  προγράμματος  του
Δήμου μας οικονομικού έτους 2014 δημιουργώντας νέο κωδικό αριθμό στο σκέλος
των  εξόδων  και  συγκεκριμένα  στον  25-7336.006  μεταφέροντας  σε  αυτόν  ποσό  €
2.000,00 για την πληρωμή του έργου.    

     Αναφερόμενος ο κ. Κανάκης Ηλίας καταψήφισε το θέμα διότι αυτό είναι καθαρά ένα
έργο για το οποίο θα έπρεπε να είχε αποκαταστήσει ο ιδιώτης τις ζημιές και όχι να
γίνουν  με  χρήματα  του  Δήμου  και  σύμφωνα  με  απόφαση  του  τότε  Δημοτικού
Συμβουλίου Νέστορος θα έπρεπε να έχει υδροδοτήσει το Κορυφάσιο, το Ρωμανό και
το Πετροχώρι και δεν το έχει κάνει. 

     Απαντώντας ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε ότι ο εν λόγω αγωγός
δεν  είναι  ιδιωτικός  είναι  δημοτικός  διότι  έχει  παραχωρηθεί  στο  Δήμο  με  σχετική
απόφαση. 

     Οι υπόλοιποι Σύμβουλοι κ.κ. Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος,
Κοντογόνης  Περικλής,  Λευτάκη-Αρβανίτη  Πελαγία,  Καραμπάτσος Νικόλαος,  κάνουν
δεκτή την εισήγηση του κ. Προέδρου και ψηφίζουν θετικά για στο θέμα.

  
     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε
υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74,
75 του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006

    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της 
και δια ψήφων    

     Έξι (6) υπέρ οι κ.κ.: Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Κοντογόνης
Περικλής, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Καραμπάτσος
Νικόλαος. 

και
     Ενός (1) κατά ο κ. Κανάκης Ηλίας.

1)Εγκρίνει την με αριθμό πρωτοκόλλου 18524 και από 19.09.2014 Απόφαση του κ.
Δημάρχου Πύλου – Νέστορος (ΑΔΑ: ΩΔ0ΒΩ1Β-3Ν0) με θέμα: Κατεπείγουσα ανάθεση
εργασιών «Έκτακτη αποκατάσταση ζημιάς λόγω βλάβης σε αγωγό ύδρευσης της Δ.Ε.
Νέστορος»,  για  το  λόγο  και  το  σκοπό  που  αναφέρεται  στο  εισηγητικό  μέρος  της
παρούσας απόφασης  (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης). 

2)Εγκρίνει το με αριθμό πρωτοκόλλου 18524 και από 19.09.2014 (ΑΔΑ: 7ΚΓΚΩ1Β-
ΟΛΣ),  συμφωνητικό  ποσού  των  €  2.000,00  (ευρώ  δυο  χιλιάδων)  μεταξύ  του  κ.
Δημάρχου  Πύλου  –  Νέστορος  και  του  Αναδόχου  κ.  Λουμιώτη  Δημήτριου,  καθώς
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επίσης  την  από  18/09/2014  τεχνική  έκθεση  της  εκτέλεσης  του  έργου  αυτού  που
συντάχτηκε  από την  τεχνική  υπηρεσία  του  Δήμου  Πύλου –  Νέστορος  (αποτελούν
αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης).   

3)Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικονομικού έτους 2014 εντάσσοντας το
έργο με τίτλο «Έκτακτη αποκατάσταση ζημιάς λόγω βλάβης σε αγωγό ύδρευσης της
Δ.Ε. Νέστορος» στο τεχνικό πρόγραμμα και δημιουργεί νέο κωδικό αριθμό στο σκέλος
των εξόδων και  συγκεκριμένα τον 25-7336.006 με τον ίδιο τίτλο,  μεταφέροντας σε
αυτόν ποσό € 2.000,00 (ευρώ δυο χιλιάδες) από το αποθεματικό για την πληρωμή
του.   

4)Εξουσιοδοτείται  ο κος Δήμαρχος ή ο αρμόδιος κος Αντιδήμαρχος για περαιτέρω
ενέργειες.  

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  252/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   29/09/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    
                                                                                               

                                                                            ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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