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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 4648/12-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα
μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και
λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα.
1ο Έκτακτο Θέμα: Κατεπείγουσα Συντήρηση οδοποιίας Δ. Μύκης, προϋπολογισμού 29.958,40€
(Αρ. απόφασης 73/2019)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντες οι έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ
2) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
3) ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
4) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
5) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
6) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΙΔΗΝ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος επί του ανωτέρω 1ου
θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, και αφού συμφώνησαν όλα τα παρόντα μέλη για τη συζήτησή του ως
έκτακτο, διότι οι καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις) που επικράτησαν τον τελευταίο καιρό
προκάλεσαν καταστροφές σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου, παρέθεσε την εισήγηση του προϊσταμένου
του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Μύκης κου Χρήστου Μαυρομάτη ως εξής:
«Οι πρόσφατες συνεχόμενες έντονες βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή του Δήμου
Μύκης από τις 05/07/2019 και κορυφώθηκαν στις 10/07/2019 προκάλεσαν σημαντικές βλάβες στο
αγροτικό οδικό δίκτυο (έχει αποκοπεί η πρόσβαση στους περισσότερους δρόμους) το οποίο οδηγεί σε
πολλές κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές καλλιέργειες και σε εποχιακούς οικισμούς της Μύκης. Η
αποκατάσταση των δρόμων αυτών πρέπει να γίνει άμεσα διότι είμαστε στην κορύφωση των αγροτικών
εργασιών (συγκομιδή του καπνού, συγκέντρωση γάλακτος, τυροκομική κλπ ).
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, συντάχθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου η
Τεχνική Περιγραφή, με τίτλο "Συντήρηση οδοποιίας Δ. Μύκης", προϋπολογισμού 29.958,40€ (24.160,00€
+ Φ.Π.Α. 5.798,40€), η οποία έχει ως εξής:
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε εργασίες που θα γίνουν για την αποκατάσταση των
βλαβών και καταστροφών στο αγροτικό οδικό δίκτυο των οικισμών του Δ. Μύκης που προκάλεσαν οι
πρόσφατες συνεχόμενες έντονες βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή του Δήμου Μύκης από τις
05/07/2019 και κορυφώθηκαν στις 10/07/2019 με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των κατοίκων
και να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στις αγροτικές καλλιέργειες και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Οι
εργασίες θα εκτελεστούν με κατάλληλα κατά περίπτωση συνήθη χωματουργικά μηχανήματα
(διαμορφωτήρες γαιών/grader, φορτωτές, JCB, φορτηγά κλπ). Οι εργασίες αυτές δεν είναι δυνατό να
εκτελεσθούν από τα υπάρχοντα μηχανήματα του Δήμου, γιατί ο Δήμος διαθέτει ένα μόνο χειριστή).
Ειδικότερα, οι εργασίες συντήρησης θα γίνουν στα παρακάτω τοπωνύμια τοποθεσίες των
οικισμών του Δ. Μύκης:
Μύκη (Κρανιά-Μπέλλο Βόντο-Γκρόμπα-Νταλάνε-Κορυφή-Πανέρια-Λήβα-Αχλαδιά)
Μάνταινα (Καπίντσο), Άλμα (Λατομείο), Προσήλιο (Κελεμπέκι)
Γλαύκη (Πραχόβο-Ρέκανα-Γκόργκοβο)
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Εχίνος (Οχυρά-Μαγκίλκα-Κίσαλιτσ-Σαρμασίκ)
Κοτύλη (Τσούκοβο -Όγκρεντο-Ρόγνιτσα)
Θέρμες (Σκουπλίβο), Διάσπαρτο, Μέδουσα
Σάτρες (Πρέβαλον-Γκολέμντολ-Όντριστε-Κονοτσίγκ), Ρεματιά και Ακραίο.
Η τιμολόγηση της εργασίας θα γίνει με μονάδα μέτρησης την ώρα εργασίας του μηχανήματος (40,00
Ευρώ/ώρα εργασίας).
Προεκτιμώμενος αριθμός ωρών εργασίας: 604,00 h
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
1.
Εργασία άνευ ΦΠΑ
: 604,00 h X 40.00 €/h
= 24.160,00 €
2.
Φ.Π.Α. 24%
:
= 5.798,40 €
ΣΥΝΟΛΟ
29.958,40 €
Στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει επείγουσα ανάγκη για την αποκατάσταση της βατότητας
του δρόμου, η οποία προέκυψε από γεγονότα απρόβλεπτα (ανωτέρα βία κλπ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016:
1.Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται
για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω
περιπτώσεις:
α)………………………………………………………………………………………………
β)………………………………………………………………………………………………
γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
Για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης,
φωτισμού και σε δρόμους και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον
προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του
προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου. (παρ 7 άρθρο 158 ν. 3463/06)
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.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την κατεπείγουσα εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας
και να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεσή της.
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.
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.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την
περίπτωση 17, άρθρο 22 του Ν. 4441/2016 κατά το οποίο η πρόσκληση σε επείγουσες περιπτώσεις δεν
απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Γενικά ισχύει ο κανόνας ότι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες (στο μέτρο που είναι απολύτως
απαραίτητο) ορίζονται οι ανάγκες που:
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- 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.
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 εργασιών «Συντήρησης οδοποιίας Δ. Μύκης» στον κο ΧΟΤΣΙΚΑ
ΡΕΤΖΕΠ του ΣΑΛΗ, τις οποίες δέχεται να εκτελέσει έναντι του ποσού των 29.958,40€ με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
- την εισήγηση του Προέδρου της,
- την εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- 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 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μύκης,
- το με αρ. 19REQ005281195/2019-07-16 αίτημα του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ το κατεπείγον του θέματος.
2. ΕΓΚΡΙΝΕΙ και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Κατεπείγουσα
συντήρηση οδοποιίας Δ. Μύκης» στον κο ΧΟΤΣΙΚΑ ΡΕΤΖΕΠ του ΣΑΛΗ, με έδρα τον Κένταυρο
Ξάνθης, 67300, τηλ. επικοινωνίας: 6972254077 και ΑΦΜ: 073694016, ΔΟΥ: Α΄Β΄ Ξάνθης, έναντι
του ποσού των 29.958,40€ με Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2019
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
H Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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