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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.
4ο Θέμα: Έγκριση αναστολής - παύσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης
και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ. Εχίνου, Δ.Ε. Κοτύλης και Σατρών», κατά το χρονικό διάστημα από
τις 31-03-2020 έως και τις 31-05-2020, με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του Covid-1
(Αρ. απόφασης 49/2020)
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 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Σύμφωνα με το Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/9-8-2019) η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο,
αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου (παρ.1 άρθρο 72
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19).
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές
αρμοδιότητες: Ι) Καθεστώς από 09.08.2019 Α) Αρμοδιότητες ……….. 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, ο πρόεδρος παρέθεσε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της
αναπληρώτριας προϊσταμένης του αυτοτελούς τμήματος τεχνικών υπηρεσιών, κας Ιωάννας Κούτσικου,
σχετικά με το αίτημα της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΣΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.» για αναστολή – παύσης
των εργασιών κατά την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ. Εχίνου και Δ.Ε. Κοτύλης και Σατρών», κατά το χρονικό διάστημα από
τις 31-03-2020 έως και τις 31-05-2020, με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του Covid-1, ως εξής:
1.
«Ιστορικό του έργου
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 € με Φ.Π.Α.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 08-08-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ.: 98/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΕΚΠΤΩΣΗ: 3,00%
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 43.650,01 € με Φ.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 21-10-2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 21-01-2019
1η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Λήξη 21-04-2020 . Εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 5/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
2.
Αίτηση Αναδόχου για παύση – αναστολή των εργασιών του έργου
Ο ανάδοχος με την αριθ. πρωτ. 3569/31-03-2020 αίτησή του αιτείται την αναστολή - παύση των εργασιών του
έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ. Εχίνου, Δ.Ε. Κοτύλης και
Σατρών» κατά το χρονικό διάστημα από τις 31-03-2020 έως και τις 31-05-2020, λόγω κήρυξης της χώρας σε
πανδημία και ειδικά του πλήρης αποκλεισμού του οικισμού Εχίνου, με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του
Covid-1.
3.
Εισήγηση
Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ’ όψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄42).
2. Τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64).
3. Τις διατάξεις του εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68).
4. Την αριθ. πρωτ.: ΓΓ 1257/25-03-2020 (ΑΔΑ:6Χ5Ζ46ΜΤΛΒ-ΚΘΡ) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της
Κοινότητας Εχίνου της Δημοτικής Ενότητας Μύκης, του Δήμου Μύκης, της Π.Ε. Ξάνθης, της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για λόγους Δημόσιας Υγείας για διάστημα 2 εβδομάδων, ήτοι από 2503-2020 και ώρα 18:00 έως και 07-04-2020
Εισηγούμαστε
την αναστολή - παύση των εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε
οικισμούς Δ.Κ. Εχίνου, Δ.Ε. Κοτύλης και Σατρών», αναδόχου «ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.» με σκοπό την αποφυγή
διάδοσης του Covid-1, κατά το χρονικό διάστημα από τις 31-03-2020 έως και τις 31-05-2020.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στην έγκριση της παραπάνω χορήγησης 1ης γενικής
παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου με τον ως άνω τίτλο
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/9-8-2019), Ι) Καθεστώς από 09.08.2019, Α)
Αρμοδιότητες περίπτωση (η),
- την παραπάνω εισήγηση με ημερομηνία 1/4/2020 της αναπληρώτριας προϊσταμένης του
αυτοτελούς τμήματος τεχνικών υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 Ν.4412/2016
-την υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 3569/31-03-2020 αίτηση του αναδόχου του έργου,
-την υπ’ αρίθμ. 98/2019/20-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΗΤΩΚΛ-ΩΓΑ) απόφαση κατακύρωσης της Ο. Ε. Δήμου
Μύκης,
-την υπ’ αρίθμ. 7380/21-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005759825 2019-10-25) σύμβαση με την ανάδοχο
εταιρεία: «ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.»

2

ΑΔΑ: 6ΩΕΑΩΚΛ-ΖΕΟ

-την υπ’ αρίθμ. 5/10-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ12ΩΚΛ-ΛΘΓ) απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης 1ης παράτασης
προθεσμίας του έργου με τον τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς
Δ.Κ. Εχίνου, Δ.Ε. Κοτύλης και Σατρών»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΕΓΚΡΙΝΕΙ την αναστολή – παύση των εργασιών και τη χορήγηση 2ης γενικής παράτασης της συνολικής
προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς, Δ.Κ.
Εχίνου και Δ.Ε. Κοτύλης και Σατρών», αναδόχου «ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.», κατά το χρονικό διάστημα από τις 31-032020 έως και τις 31-05-2020, για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην παραπάνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2020
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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