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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 21/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 03η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και από ώρα 11.00., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά περιφοράς) η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 5025/29-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη
της, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρίθμ. Φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο
10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2ο Έκτακτο Θέμα: Κατεπείγουσα ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή - Συντήρηση του
γκρέιντερ με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 52091 προϋπολογισμού 15.000,00€
(Αρ. απόφασης 100/2020)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ (πρόεδρος)
2) ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
4) ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ
5) ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ
6) ΚΙΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ
7) ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, και αφού συμφώνησαν όλα τα μέλη
να συζητηθεί ως έκτακτο, λόγω επιτακτικής ανάγκης επισκευής-συντήρησης του γκρέιντερ του Δήμου για την
προετοιμασία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, έθεσε υπόψη της Οικονομικής επιτροπής την εισήγησητεχνική περιγραφή της προϊσταμένης του αυτοτελούς τμήματος περιβάλλοντος-καθαριότητας-ανακύκλωσης
κας Πλουμιστού Δήμητρας, ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:

Την υπ. αριθμ.372/15-1-2020 σύμβαση του Δήμου με τους αφ. Τσίλογλου για την υπηρεσία,
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ. ΜΥΚΗΣ» η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
Συγκεκριμένα η δαπάνη επισκευής που προεκτιμήθηκε για το γκρέιντερ δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα από την
υφιστάμενη σύμβαση.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Μύκης διαθέτει ένα μόνο γκρέιντερ και λόγω της καλοκαιρινής περιόδου
(αντιπυρικές ζώνες) είναι απαραίτητη η λειτουργία του,
Αιτούμαστε άμεσα την επισκευή του, προκειμένου άμεσα να τεθεί σε κυκλοφορία και να εξυπηρετήσει στην
συντήρηση και διάνοιξη του αγροτικού δικτύου του δήμου.
Συγκεκριμένα απαιτείται:
ΕΙΔΟΣ
ΤΕΜ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΔΕΝΑ ΔΙΔΥΜΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ
4
380,00
1520,00
ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΙΔΥΜΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ
4
420,00
1680,00
ΔΙΠΛΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΙΔΥΜΟΥ
2
828,00
1656,00
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ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
ΒΑΡΒΟΛΙΝΗ 20LT
ATF 20LT
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 24%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

1
4
1
4
2
ΤΕΜ
1

980,00
375,00
1700,00
86,00
98,00
ΤΙΜΗ
2520,00

980,00
1500,00
1700,00
344,00
196,00
ΣΥΝΟΛΟ
2520,00

12096,00
2903,04
14999,04

Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται κατ’
εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας
ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση.
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 18/2016 εγκύκλιο του ΥΠ. ΥΠΟ.ΜΕ.&ΔΙ. με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων
ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016» παρ. 12, σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο
χαρακτήρα, π.χ. φυσικές καταστροφές, είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 32 του νόμου, για την προσφυγή
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αντί του άρθρου 118.
Γενικά ισχύει ο κανόνας ότι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες (στο μέτρο που είναι απολύτως
απαραίτητο) ορίζονται οι ανάγκες που:
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές (θεομηνίες,
ανωτέρα βία κλπ).
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με
διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
- οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την κατεπείγουσα εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειαςυπηρεσίας και να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεσή της.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του Π.Δ. 80/2016 «Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε
υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το διατάκτη ή
το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η
αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η πραγματοποίηση της
δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση)».
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016 «Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η
έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης
πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα». Η αναγραφή συγκεκριμένης
πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου, δεν σημαίνει και έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών σε
βάρος αυτής.
Σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 για την ανάληψη υποχρέωσης κοινοποιείται
στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογημένο αίτημα του διατάκτη. Στο αίτημα
θα περιγράφονται προκειμένου να μπορεί η οικονομική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη
υποχρέωσης, τα εξής: α. το είδος και η αιτία της δαπάνης β. Το ύψος της δαπάνης γ. το οικονομικό έτος (ή έτη)
πραγματοποίησης της δαπάνης δ. γενικά τους νόμους και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νομιμότητα της
δαπάνης ε. τυχόν μελέτες που υπάρχουν για το αντικείμενο της δαπάνης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του
Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των
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δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από εκείνες που σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ή του Δημάρχου).
Στον ισχύοντα προϋπολογισμό του Δήμου μας οικον. έτους 2020, προβλέπεται σχετική πίστωση για τον
σκοπό αυτό.
Σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει
στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις
παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με
διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,
προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας στον πάροχο με την επωνυμία: «ΑΦΟΙ
ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε.» ο οποίος δέχεται να εκτελέσει αυτή έναντι του ποσού των 14.999,04€ με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου της,
το άρθρο 103 παρ. 2γ και παρ 7 του άρθρου 158 Ν. 3463/06,
το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10,
την υπ΄ αριθ. 18/2016 εγκύκλιο του ΥΠ. ΥΠΟ.ΜΕ.&ΔΙ. με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την
εφαρμογή του Ν. 4412/2016»,
το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016,
τα άρθρα 2 και 4 του ΠΔ 80/2016,
την υπ’ αρίθμ. 5170/03-07-2020 Τεχνική Περιγραφή του τμήματος Περιβάλλοντος-ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης,
το σχετικό αίτημα της προϊσταμένης του ως άνω τμήματος, το οποίο λόγω διαρκούς τεχνικού
προβλήματος δεν κατέστη δυνατόν να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ,
- την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με Α.Π.: 5170-03/07/2020 και α/α καταχώρησης στο μητρώο
δεσμεύσεων Α-408/2020, στην οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικής πίστωσης ύψους 14.999,04€ σε
βάρος του ΚΑ 30-6264.001 οικονομικού έτους 2020, καθώς και η συνδρομή της παρ. 1α του άρθρου 4 του
ΠΔ 80/2016 (επισημαίνεται ότι η ΑΑΥ δεν αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» την ίδια ημέρα της ανάθεσης, λόγω
διαρκούς τεχνικού προβλήματος).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
ΕΓΚΡΙΝΕΙ το κατεπείγον του θέματος.
2.
ΕΓΚΡΙΝΕΙ και αναθέτει την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατεπείγουσα επισκευή του γκρέιντερ
του Δήμου Μύκης με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 52091». στην εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ
Ο.Ε.», με έδρα την Ξάνθη (Δ/νση: 3ο χλμ. Ξάνθης-Καβάλας), τηλ.: 25410 22246 και ΑΦΜ: 081065899, ΔΟΥ:
Α΄Β΄ Ξάνθης, έναντι του ποσού των 14.999,04€ με Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2020
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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