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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
NOMΟ ΗΛΕΙΑ ΝΠΔΔ: «ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΗΜΟΤ
ΠΤΡΓΟΤ»
ΑΠΟΠΑΜΑ
από το Πρακτικό τθσ υπ’ αρικμ. 4θσ /25 Απριλίου 2018 τακτικισ ςυνεδρίαςθσ του Δ. του
ΝΠΔΔ με τθν επωνυμία «χολικι Επιτροπι Μονάδων Α/βάκμιασ Εκπ/ςθσ του Δ. Πφργου».
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 55/2018
Περίλθψθ: «Ζγκριςθ διενζργειασ ζργου με τίτλο : «Εργαςίεσ επιςκευισ υγρομόνωςθσ ςτο
Δθμοτικό χολείο Μουηακίου τθσ Σ.Κ. Μουηακίου» , ζγκριςθ δαπάνθσ , διάκεςθ πίςτωςθσ ,
ανάκεςθ εργαςίασ και εξουςιοδότθςθ Προζδρου ωσ υπεφκυνο εκτζλεςθσ του ζργου. »
τον Πφργο και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, ςιμερα 25 Απριλίου του ζ τ ο υ σ 2018, θμζρα
Σετάρτθ και ϊρα 13:30 μ.μ. , ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Διοικθτικό υμβοφλιο του
ΝΠΔΔ με τθν επωνυμία: «χολικι Επιτροπι Μονάδων Α/βάκμιασ Εκπ/ςθσ του Δ. Πφργου»,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. 9930/20-4-2018 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ κ.
Δθμθτρίου Μεςςαλά για ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ.
Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο Πρόεδροσ , διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο ζντεκα (11)
μελϊν ιςαν παρόντεσ ζξι (6), ιτοι:
ΠΑΡΟΝΣΕ:
1. Δθμιτριοσ Μεςςαλάσ, Πρόεδροσ
2. Σςίμπρθσ Νικόλαοσ , Αντιπρόεδροσ
3. Καλαμπρζηοσ Παναγιϊτθσ , Δ/ντθσ 8ου Δθμ
4. Αναςταςόπουλοσ Αυγερινόσ, Δθμότθσ
5. Νικολόπουλοσ Ευάγγελοσ,δ/ντθσ Δθμ. Βαρβάςαινα
6. Αλεξόπουλοσ Διονφςιοσ, Δ/ντισ 4oυ Δθμ. χολείου Πφργου
ΑΠΩΝ:
1. Αργυρόπουλοσ Ιωάννθσ Δ. μειοψθφίασ
2.ΑκαναςόπουλοσΠαντελειμων , Δ.. πλειοψθφίασ
3.Ηουμπάκθσ Αυγζρθσ, Δ.. πλειοψθφίασ
4.Παναγόπουλοσ Ιωάννθσ , Δ.. μειοψθφίασ
5. Παπαδόπουλοσ Κωνςταντίνοσ
τθ ςυνεδρίαςθ αυτι παραβρζκθκε και θ Παναγιϊτα Ιωάννου , Δθμοτικι Τπάλλθλοσ, για τθν
τιρθςθ των πρακτικϊν .
Ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ Μονάδων Αϋ/βάκμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Πφργου, μετά τθν
διαπίςτωςθ τθσ νόμιμθσ απαρτίασ, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ειςθγικθκε το 13ο
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κζμα: « Ζγκριςθ διενζργειασ ζργου με τίτλο : «Εργαςίεσ επιςκευισ υγρομόνωςθσ ςτο Δθμοτικό
χολείο Μουηακίου τθσ Σ.Κ. Μουηακίου» , ζγκριςθ δαπάνθσ , διάκεςθ πίςτωςθσ , ανάκεςθ
εργαςίασ και εξουςιοδότθςθ Προζδρου ωσ υπεφκυνο εκτζλεςθσ του ζργου.»
Ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ ειςθγοφμενοσ το κζμα αναφζρκθκε ςτθ Μελζτθ –Σεχνικι
Προδιαγραφι για το ζργο με τίτλο: «Εργαςίεσ επιςκευισ υγρομόνωςθσ ςτο Δθμ. χολείο τθσ Σ.Κ.
Μουηακίου» , που ςυνζταξε θ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου και αρμοδίωσ κεϊρθςε
ςτισ 24/4/2018, ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 700,00 € περιλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%.
Με τθν Κ.Τ.Α. 13172/1995 (ΦΕΚ217/1995 τεφχοσ Β'), ορίςτθκαν οι ιδιαίτερεσ προχποκζςεισ
εκτζλεςθσ ζργων επιςκευισ και ςυντιρθςθσ ςχολικϊν κτιρίων από τισ χολικζσ Επιτροπζσ. Οι
διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ ζχουν εφαρμογι μόνον ςτα ζργα επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των
ςχολικϊν κτιρίων, που εκτελοφνται από τισ χολικζσ Επιτροπζσ (Ε) και παραμζνουν ςε ιςχφ
ακόμα και μετά τθ δθμοςίευςθ και εφαρμογι του Ν. 4412/2016.
Από τα ζργα αυτά εξαιροφνται οι επιςκευζσ μεγάλθσ κλίμακασ, όπωσ όλεσ οι επεμβάςεισ ςτον
φζροντα οργανιςμό που απαιτοφν ςτατικι μελζτθ και οι ανάλογεσ επεμβάςεισ ςτισ ςτζγεσ και τισ
εγκαταςτάςεισ των ςχολικϊν κτιρίων (παρ. 12 του άρκρου 5 του Ν. 1894/1990).
Σθν εκτζλεςθ ζργων επιςκευισ και ςυντιρθςθσ, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ ζωσ και 1.000.000
δρχ. (2.934,70 € ), μπορεί να ανακζτει, χωρίσ διαγωνιςμό ο Διευκυντισ του ςχολείου ωσ
εκπρόςωποσ τθσ Ε., με απόφαςι του, ενϊ τθν εκτζλεςθ ζργων άνω του ποςοφ αυτοφ και μζχρι
προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 2.000.000 δρχ (5.869,41 €) μπορεί να ανακζτει χωρίσ διαγωνιςμό θ
Ε., με απόφαςθ τθσ. Ζργα προχπολογιςμοφ δαπάνθσ άνω των (5.869,41 €) εκτελοφνται από τουσ
ΟΣΑ, με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ γι' αυτοφσ διατάξεισ περί ζργων. Ωςτόςο και δεδομζνθσ τθσ
λειτουργίασ του νζου ΚΘΜΔΘ , με τθν αρικμ. 57654/22-05-2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, που αφορά τθ Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ), ακόμα και
εργαςίεσ προχπολογιςμοφ άνω των 1.000,00 χωρίσ ΦΠΑ και μζχρι του ποςοφ των 2.934,70 €,
δεν κα επιτρζπουμε να εκτελεί ο Διευκυντισ από μόνοσ του, προκειμζνου να διαφυλαχτεί θ
νομιμότθτα τθσ διαδικαςίασ που ορίηει θ νομοκεςία, προφυλάςςοντασ τον εκάςτοτε Διευκυντι
από πικανά λάκθ και αβλεψίεσ. Σθν ευκφνθ εκτζλεςθσ ακόμα και αυτϊν των εργαςιϊν κα
αναλαμβάνει θ χολ. Επιτρ.
τα ανωτζρω ποςά - δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο αναλογϊν Φ.Π.Α., ο οποίοσ βαρφνει τον οικείο
OTA, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν ΚΤΑ 58510/21.09.2009 (ΦΕΚ 2170/02.10.2009 τεφχοσ Βϋ).
(ΤΠ.Ε.Α.&Θ.Δ. 13773/11.03.2010 )
Θ περιγραφι των εργαςιϊν τθσ παραγράφου 1β του άρκρου 2 τθσ Κ.Τ.Α. 13172/1995, μπορεί
να αποτελζςει το ςυμφωνθτικό ανάκεςθσ των εργαςιϊν, που υπογράφεται από τουσ
ςυμβαλλομζνουσ το οποίο πρζπει να περιλαμβάνει επιπλζον τον προβλεπόμενο χρόνο εκτζλεςθσ
και παράδοςθσ του ζργου (Κ.Τ.Α. 13172/1995 άρκρο 2 παρ 1 περ. γ).
Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν αναφζρονται ςτθν από 24-4-2018 Μελζτθ που ςυνζταξε θ
Δ/νςθ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου που κα βαρφνει το κεφάλαιο εξόδων με τίτλο: « Επιςκευζσ
–υντθριςεισ» .
Εάν ο προτεινόμενοσ εργολάβοσ παρουςιάηεται αξιόπιςτοσ και θ αμοιβι του βρίςκεται μζςα
ςε λογικά πλαίςια κα αποφαςίςει θ χολ Επιτρ. τθν ανάκεςθ του ζργου και τθ διάκεςθ τθσ
απαραίτθτθσ πίςτωςθσ.
Θ ςχολικι επιτροπι κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ:
 το άρκρο 243 του ΚΔΚ (ν. 3463/06)
 τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Ν. 1894/1990 (110 Α')
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τθν Κ.Τ.Α. 13172/1995 (Φ.Ε.Κ.217/1995 τεφχοσ Β’)
τθν ΚΤΑ αρικ. 64447/1991 (Φ.Ε.Κ. 136 Β')
τθν ΚΤΑ 58510/21.09.2009 (ΦΕΚ 2170/02.10.2009 τεφχοσ Βϋ)
τθ ςυνοπτικι περιγραφι του ζργου
τθν κατατεκείςα προςφορά

Ειςθγοφμαι, όπωσ προβείτε ςτθν Ζγκριςθ διενζργειασ του ζργο με τίτλο: «Εργαςίεσ επιςκευισ
υγρομόνωςθσ ςτο Δθμ. χολείο τθσ Σ.Κ. Μουηακίου» ςτθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και ςτθ διάκεςθ
πίςτωςθσ ποςοφ, 700,00 € € ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν από 24/4/2018 Σεχνικι Περιγραφι
τθν ανάκεςθ του ζργου , ςτον εργολάβο κο Άγγελο εϊντι και ςτθν εξουςιοδότθςθ του
προζδρου κου Μεςςαλά Δθμιτριου ωσ εκπρόςωπο τθσ χολικισ Επιτροπισ , ο οποίοσ κα είναι
υπεφκυνοσ να εφαρμόςει τισ αναφερόμενεσ ενζργειεσ και τα άρκρ.1 και 2 τθσ ΚΤΑ 13172/1995 .
Σο υμβοφλιο τθσ χολικισ Επιτροπισ
Αφοφ άκουςε τθν πρόταςθ του Προζδρου, ακολοφκθςε διεξοδικι ςυηιτθςθ κατά τθν οποία όλα
τα μζλθ τοποκετικθκαν, για τθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά το ανωτζρω κζμα
Αποφαςίηει Ομόφωνα
Σθν Ζγκριςθ διενζργειασ του ζργο με τίτλο: «Εργαςίεσ επιςκευισ υγρομόνωςθσ ςτο Δθμ. χολείο
τθσ Σ.Κ. Μουηακίου» τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και ςτθ διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ, 700,00 € που
κα βαρφνει το κεφάλαιο εξόδων με τίτλο: « Επιςκευζσ –υντθριςεισ» ,ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν από 24/4/2018 Σεχνικι Περιγραφι , τθν ανάκεςθ του ζργου ςτον εργολάβο κο Άγγελο
εϊντι και τθν εξουςιοδότθςθ του προζδρου κου Μεςςαλά Δθμιτριου ωσ εκπρόςωπο τθσ
χολικισ Επιτροπισ , ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ να εφαρμόςει τισ αναφερόμενεσ ενζργειεσ
και τα άρκρα 1 και 2 τθσ ΚΤΑ 13172/1995 .

Η απόφαςθ αυτι πιρε α/α: 55/2018
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ωσ κατωτζρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΧΟΛ.ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Δθμιτριοσ Μεςςαλάσ

ΣΑ ΜΕΛΗ ΧΟΛ.ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ.ΠΤΡΓΟΤ

Αναςταςόπουλοσ Αυγερινόσ
Καλαμπρζηοσ Παναγιϊτθσ
Σςίμπρθσ Νικόλαοσ
Αλεξόπουλοσ Διονφςιοσ
Νικολόπουλοσ Ευάγγελοσ

