
[1] 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 
ΓΖΚΟ ΓΤΣΗΘΖ ΑΥΑΪΑ 

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΤΓΔΗΑ 
  

Θάηω Αταΐα    30 Γεκεμβρίοσ 2020 
                                       Αριθ. Πρωη.: 12114 
 

Γιεύθσνζη : Δηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ  
Τπεξεζηώλ 

Σμήμα: Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 
Γραθείο: Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  

Σατ. Γ/νζη: ώζνπ Σαπξνκέλενο 50 
Πληροθορίες: νθία Κνύθε 

Σ.K.: 252 00 ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ 
Σηλ.: (26930) 25581 
Fax: (26930) 25915 

E-mail: s.koufi@ddachaias.gr 
 

ΘΔΚΑ:  « Απεσθείας ανάθεζη ηης καηαζκεσής έργοσ  ¨ Ανακαηαζκεσή ηετνικού 
ομβρύων κάηω διάβαζης ζε δημοηική οδό  ζηον οικιζμό Ιάππα ηης 
Θοινόηηηας Κεηοτίοσ¨ λόγω άμεζοσ και προθανή κινδύνοσ για ηη 
δημόζια αζθάλεια.» 
 

   ΑΠΟΦΑΖ 334/2020 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΓΤΣΗΘΖ ΑΥΑΪΑ 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άρθροσ 58 (αξκνδηόηεηεο δεκάξρνπ) ηοσ ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρτιηεκηονική ηης Ασηοδιοίκηζης και ηης Αποκενηρωμένης Διοίκηζης – Πρόγραμμα 
Καλλικράηης» (Ε.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 87/7-6-2010), όπνπ ζηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη όηη: Όηαλ 
δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθώλ 
ζπκθεξόλησλ από ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο, ν δήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα 
ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο. 
ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή απόθαζή ηνπ θαηά ηελ 
επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο. 

2. Σν άξζξν 158 παρ. 7 ηοσ ν. 3463/2006 όπνπ αλαθέξεηαη όηη: ……ζηηο πεξηπηώζεηο  
απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο 
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. 

3.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016 « Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ 
θαη Τπεξεζηώλ (Οδεγίαο 2014/24/ΕΕ))» (Ε.η.Κ., ηρ. Α΄, θ.147/8-8-2016).  

4. Σελ εμαηξεηηθά επείγνπζα αλάγθε ηνπ Δήκνπ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηερληθνύ νκβξύσλ θάησ 
δηάβαζεο ζε δεκνηηθή νδό ζηε Κνηλόηεηα Μεηνρίνπ, ζηνλ νηθηζκό Λάππα , ιόγσ εθηεηακέλεο 
δηάβξσζεο ησλ κεηαβαηηθώλ επηρσκάησλ ηνπ ηερληθνύ θαη νιηθήο θαζίδεζεο ηεο νδνύ ηνπηθά 
κε ζπλέπεηα ηελ νιηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο.  Σελ εμαηξεηηθά επείγνπζα αλάγθε πνπ 
πξνθύπηεη από ηα αλσηέξσ γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαηνίθσλ πξνο ηα ρσξάθηα ηνπο, ηηο 
θαιιηέξγεηεο (θξανπινθαιιηέξγεηεο)  θαη ηηο θαηνηθίεο ηνπο θαη ηηο ζηάλεο ηνπο . Σελ 
εμαηξεηηθά επείγνπζα αλάγθε πνπ πξνθύπηεη γηα αλαθαηαζθεπή ηερληθνύ νκβξύσλ γηα 
απνθπγή ηπρώλ αηπρεκάησλ. Όια ηα αλσηέξσ θαζηζηνύλ επηηαθηηθή θαη ακεζόηαηε ηελ 
πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο αζθάιεηαο, κέζσ ηεο αλαθαηαζθεπή ηερληθνύ νκβξύσλ θάησ 
δηάβαζεο ζε δεκνηηθή νδό ζηε Κνηλόηεηα Μεηνρίνπ. 

5. Σελ κε αξηζ. πξση. 12113/30-12-2020 πξνζθνξά ηνπ Ε.Δ.Ε.  Δεκεηξηάδε Γεσξ. Παληειεήκσλ   
έλαληη πνζνύ 6.138,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
 
Α. Εγθξίλεη ηελ άκεζε αλάγθε γηα εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο έξγνπ  ¨ Ανακαηαζκεσή ηετνικού 

ομβρύων κάηω διάβαζης ζε δημοηική οδό  ζηον οικιζμό Ιάππα ηης Θοινόηηηας 

Κεηοτίοσ¨ ιόγσ άκεζνπ θαη πξνθαλή θηλδύλνπ γηα ηε δεκόζηα αζθάιεηα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010. 

 

Β. Αλαζέηεη ηελ θαηαζθεπήο έξγνπ  ¨Αλαθαηαζθεπή ηερληθνύ νκβξύσλ θάησ δηάβαζεο ζε 

δεκνηηθή νδό  ζηνλ νηθηζκό Λάππα ηεο Κνηλόηεηαο Μεηνρίνπ¨   ζηνλ  Ε.Δ.Ε. Γημηηριάδη Γεωρ. 

Πανηελεήμων   (Δηεύζπλζε: Απηδεώλα Αραΐαο, ΑΦΜ:148368498, Γ΄ΔΟΤ Παηξώλ)  έλαληη ηνπ πνζνύ 

6.138,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. 

 Η παξνύζα ζα βαξύλεη ηνλ  Πξνϋπνινγηζκό  ηνπ Δήκνπ θαη ηνλ Κσδηθό Αξηζκό Εμόδσλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί θαη ζα εγγξάθεη ζε πξνζερή αλακόξθσζή ηνπ θαη ζα εγθξηζεί από ην Δεκνηηθό 

πκβνύιην. 

 Η παξνύζα απόθαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ λ.3852/2010 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 72 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ηνπ ηδίνπ λόκνπ, ζα ππνβιεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή γηα 

έγθξηζε.  

 
 

Ο   ΓΖΚΑΡΥΟ ΓΤΣΗΘΖ ΑΥΑΗΑ 
 
 
 
 

ΠΤΡΗΓΩΛ Λ. ΚΤΙΩΛΑ 
 

Θοινοποίηζη: 
1. Δηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ 
2. Δηεύζπλζε Δηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ.  
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