INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.09.18 13:42:02
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Ο8ΣΩ1Ω-Λ17

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/17-09-2019, ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2019
ΘΕΜΑ : Έγκριση και απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση στέγης
κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Καλπακίου» προϋπολογισμού 43.260,00€ μετά από
ανάγκη κατεπείγον που προέκυψε από ανωτέρω βία & αναμόρφωση
προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου.
Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την
17η Σεπτεμβρίου
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09,00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 6919/16-092019, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω
άμεσης αποκατάστασης της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου Καλπακίου που
βρίσκεται στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου και β) λόγω στενών χρονικών
περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε
τακτική συνεδρίαση .
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε.,
βρέθηκαν παρόντα τα [7], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΑΡΟΝ
1
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΙ
2
ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ
3
ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ
4
ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ
5
ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
NAI
6
ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ
7
ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως
ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών]. Για το εν λόγω θέμα κλήθηκε και ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Καλπακίου σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Ο.Ε. , κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να αποφανθούν για το κατεπείγον της Έκτακτης
Συνεδρίασης και το σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε το κατεπείγον. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος
εισηγούμενος το 2Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στο Δήμο μας έχει προκύψει
επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάστασης της στέγης του
κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Καλπακίου» λόγω αποξήλωσης της εν λόγω στέγης από
πρόσφατο ισχυρό άνεμο. Το κλειστό γυμναστήριο όπως γνωρίζετε βρίσκεται στο προαύλιο
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χώρο του δημοτικού σχολείου Καλπακίου . Απαιτείται άμεση αποκατάσταση της στέγης διότι
αποτελεί ύψιστο κίνδυνο για την ασφάλεια των μαθητών και γενικότερα του σχολείου.
Θέτει υπόψη της Ο.Ε. την κάτωθι αλληλογραφία που αφορά το εν λόγω έργο ήτοι:
Το αρ.116/12-8-19 έγγραφο του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Πωγωνίου όπου γνωστοποιεί το πρόβλημα και ζητά την αποκατάστασή του με τη
διαδικασία του κατ΄ επείγοντος.
Την αρ. 16/2019 μελέτη με τίτλο «Αποκατάστασης της στέγης του κλειστού
γυμναστηρίου Τ.Κ. Καλπακίου» προϋπολογισμού 43.260,00 € με Φ.Π.Α. που συνέταξε το
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, από την οποία προκύπτει το σοβαρό
πρόβλημα που προέκυψε (τεχνική περιγραφή).
Την από 17-9-19 εισήγηση /τροποποίηση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού
της 30/8/19 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πωγωνίου ήτοι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΛΠΑΚΙ, 17/9/2019
ΕΙΣΗΓΗΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΪΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
30/8/2019
Θα πρέπει να γίνει ανάκληση της 1ης παραγράφου στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού
που εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή με την αρ:87/2019 απόφασή της στο Δ.Σ. καθόσον:

Με την αρ. πρ: 139091/13-9-2019 απόφαση ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ενέκρινε την
διάθεση πίστωσης 50.000,00€ για το έργο «Αποκατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου
Καλπακίου» και
 Με το αρ. πρ: 6755/11-9-2019 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
τροποποιήθηκε η αρχική μελέτη αρ. 15/2019 προϋπολογισθείσης δαπάνης 19.220,00€ και
συντάχθηκε νέα με αρ. 16/2019 και προϋπολογισμό 43.260,00€.
Συνεπώς είναι αναγκαία η διαγραφή όλου του ποσού (19.220,00€) του Κ.Α. Εξόδων έργου
30-7331.006 με τίτλο: «Αποκατάσταση της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου στην Τ.Κ.
Καλπακίου» με ισόποση διαγραφή της μείωσης του Κ.Α. Εξόδων 30-7331.008 του έργου με τίτλο
: « Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου» και ταυτόχρονα:
Εγγραφή ποσού 50.000,00€ σε νέο Κ.Α. Εσόδων 1322.026 με τίτλο : «ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ : Αποκατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου στην Τ.Κ Καλπακίου » και
μέσω αποθεματικού (Κ.Α. -9111) ισόποση εγγραφή σε νέο Κ.Α. Εξόδων 60-7331.001 με τίτλο:
«Αποκατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου στην Τ.Κ. Καλπακίου – ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΑΕΠ 530
ΗΠΕΙΡΟΥ» και με αντίστοιχη τροποποίηση του Τεχν. Προγράμματος Έργων 2019.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Τσιμογιάννης Βασίλειος
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 (έντονα καιρικά φαινόμενα), προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στην ΓΙΓΕΚΑΤ
Α.Τ.Ε.Ε. με αριθμό ΜΕΕΠ 26962 , με βάση την προσφορά της (0% έκπτωση) καθώς και την
αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας.
Τέλος καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 Την αρ.16/19 μελέτη του έργου «Αποκατάστασης της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου
Τ.Κ. Καλπακίου».
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Το αρ. 116/12-8-19 έγγραφο του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Πωγωνίου.
Την από 17-9-19 εισήγηση του Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας
σχετικά με αναμόρφωση- τροποποίηση του προϋπολογισμού.
Την αρ. 139091/4544/13-9-19 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
Την εν λόγω προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. κ.λ.π.
Tις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση και του Προέδρου
οι οποίες οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα
Oι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από
ευθύνη του Δήμου.
Τo άρθρο 72 του Ν. 3852/10
Τα άρθρα 26 παρ.6 , 32 παρ.2, 54 παρ.7 κ.λ.π. του Ν.4412/2016.
και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την ανάθεση του έργου «Αποκατάστασης της στέγης του κλειστού
γυμναστηρίου Τ.Κ. Καλπακίου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
2.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την αποκατάσταση της στέγης του κλειστού
γυμναστηρίου Τ.Κ. Καλπακίου προϋπολογισμού δαπάνης με Φ.Π.Α. 43.260,00€, όπως
φαίνεται στην αρ. 16/2019 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Πωγωνίου.
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Αποκατάστασης της στέγης του κλειστού
γυμναστηρίου Τ.Κ. Καλπακίου» στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
διακριτικό τίτλο ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. με αρ. ΜΕΕΠ –26962 - Α.Φ.Μ. 082479351 –που εδρεύει
στα Ιωάννινα – Ζυγομάλλη 9-11, έναντι του συνολικού ποσού των 43.260,00€ (σαράντα
τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ) € με Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται στην αρ.16/2019
μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου λόγω αποξήλωσης της εν λόγω
στέγης από πρόσφατο ισχυρό άνεμο.
4.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.
5.α) Ανακαλεί την παράγραφο 1 του σχεδίου της 8ης αναμόρφωσης της αρ. 87/30-08-19
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και διαγράφει όλο το ποσό (19.220,00€) του Κ.Α.
Εξόδων έργου 30-7331.006 με τίτλο: «Αποκατάσταση της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου
στην Τ.Κ. Καλπακίου» με ισόποση διαγραφή της μείωσης του Κ.Α. Εξόδων 30-7331.008 του
έργου με τίτλο : « Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου» .
β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την εγγραφή ποσού 50.000,00€ σε νέο Κ.Α. Εσόδων
1322.026 με τίτλο : «ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ : Αποκατάσταση στέγης
κλειστού γυμναστηρίου στην Τ.Κ Καλπακίου » και μέσω αποθεματικού (Κ.Α. -9111)
ισόποση εγγραφή σε νέο Κ.Α. Εξόδων 60-7331.001 με τίτλο: «Αποκατάσταση στέγης κλειστού
γυμναστηρίου στην Τ.Κ. Καλπακίου – ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΑΕΠ 530
ΗΠΕΙΡΟΥ» και με αντίστοιχη
τροποποίηση του Τεχν. Προγράμματος Έργων 2019.
6. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο για το σκέλος (5) πέντε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΟΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΣΕΛΙΣ

3

ΑΔΑ: 6Ο8ΣΩ1Ω-Λ17

ΣΕΛΙΣ

4

