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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 12/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 06η του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά περιφοράς) η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 3598/01-04-2020 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.
3ο Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατεπείγουσα επισκευή στέγης
Γυμνασίου Γλαύκης» και τροποποίηση σύμβασης κατά το άρθρο 132
(Αρ. απόφασης 48/2020)
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 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4623/2019: Το Άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής: Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση η) αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση
του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση
νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με
αιτιολογημένη απόφασή της.
Εν συνεχεία, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού
Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), τον 1ο Αιτιολογικό Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) και την 1η
Τροποποίηση της Σύμβασης ήσσονος αξίας κατά το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν.4412/16 με τίτλο:
«Κατεπείγουσα επισκευή της στέγης του γυμνασίου Γλαύκης» την οποία υπογράφει η α.α. προϊσταμένου
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Κούτσικου Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός:
«Α’ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η μελέτη του αναφερομένου έργου προϋπολογισμού 26.813,49€ (21.623,78€ εργασίες + Φ.Π.Α. 5.189,71
(24%):0€ αναφέρεται σε εργασίες στην περιοχή του οικισμού Γλαύκης.
Λόγω των χιονόπτωσης τις τελευταίες ημέρες, παρουσιάστηκε διαρροή υδάτων από την στέγη του
σχολικού κτιρίου προς το εσωτερικό όπου στεγάζονται, το γυμνάσιο Γλαύκης. Είναι το πρώτο κτίριο στο
συγκρότημα του οικισμού όπου στεγάζεται επίσης το ΕΠΑΛ και το γενικό λύκειο.
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Συγκεκριμένα στο γυμνάσιο Γλαύκης παρουσιάστηκε έντονο πρόβλημα σε τμήμα της στέγης με
αποτέλεσμα να μπουν νερά σε αίθουσα των υπολογιστών του κτιρίου που βρίσκεται ακριβώς από κάτω.
Πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί η στέγη και η αίθουσα ,για να μην υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα και
καταστροφές των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
1. Η κατεπείγουσα ανάθεση έγινε με την υπ. αριθμ. 18/2020 (ΑΔΑ:6ΟΙΛΩΚΛ-ΜΞ9) Απόφαση της
οικονομικής επιτροπής στον Σεφέρ Μπαϊράμ
2. Η σύμβαση υπογράφηκε την 20-2-20 για ποσό 26.813,49Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
και με χρόνο περαίωσης δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και
συμβατική λήξη της προθεσμίας περαίωση του έργου την 20-4-2020
Β’ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για την τακτοποίηση των
μεταβολών που προέκυψαν κατά το στάδιο της κατασκευής στις ποσότητες της μελέτης λόγω προμετρητικών
λαθών .
Δηλώνεται ότι με το παρόν προτεινόμενο σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών:
α) Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.
β) Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου.
γ) Υλοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
Το οικονομικό αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 26.813,49€ όσο
η αρχική σύμβαση .
Γ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 132 ΠΑΡΑΓΡ.2 ΤΟΥ Ν. 4412/16
Προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης λόγω υπερβάσεων των ποσοτήτων της μελέτης. Η
τροποποίηση αυτή γίνεται κατά το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν. 4412/16 που ορίζει:
Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ.
4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με
το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών
και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των
διαδοχικών τροποποιήσεων.
Η αξία της τροποποίησης στην προκειμένη περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 3.976,23€ (3.206,64€
για εργασίες και 769,59€ ΦΠΑ 0%) ή σε ποσοστό 14,83 % της αρχικής σύμβασης.
Δ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ Σ1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΦΠΑ 0%
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΛΕΤΗ
18.636,00
2.987,78
21.623,78
21.623,78
5.189,71
26.813,49

ΣΥΜΒΑΣΗ
18.636,00
2.987,78
21.623,78
21.623,78
5.189,71
26.813,49

1ος Α.Π.
21.623,78
0,00
21.623,78
21.623,78
5.189,71
26.813,49

1η ΤΡΟΠ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.206,64
0,00
3.206,64
3.206,64
769,59
3.976,23

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στην έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών
Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) και της 1ης
τροποποίησης της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Κατεπείγουσα επισκευή της στέγης του γυμνασίου
Γλαύκης» κατά το άρθρο 132 παράγρ. 2 του Ν.4412/16.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.4623/19,
-τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν.4412/16,
- την παραπάνω αιτιολογική έκθεση της α.α. προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
-την υπ’ αρίθμ. 18/14-02-2020 (ΑΔΑ:6ΟΙΛΩΚΛ-ΜΞ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
κατεπείγουσας επισκευής της στέγης του Γυμνασίου Γλαύκης,
-την υπ’ αρίθμ. 2022/20-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006327717 2020-02-21) σύμβαση του κου ΣΕΦΕΡ
ΜΠΑΪΡΑΜ του ΧΑΣΑΝ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΕΓΚΡΙΝΕΙ το 1ο Πρωτόκολλο Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Έργου (ΑΠΕ) και την 1η τροποποίηση της σύμβασης υπ’ αρίθμ. 2022/20-02-2020 (ΑΔΑΜ:
20SYMV006327717 2020-02-21) του έργου με τίτλο: «Κατεπείγουσα αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης
οικισμού Γλαύκης» του αναδόχου κου ΣΕΦΕΡ ΜΠΑΪΡΑΜ του Χασάν, συνολικού ποσού 3.976,23€ (3.206,64€
για εργασίες και 769,59€ ΦΠΑ 24%) ή σε ποσοστό 14,83 % της αρχικής σύμβασης..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2020
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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