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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

«Τροποποίηση (επέκταση φυσικού αντικειμένου) της υπ’ αριθμ. 138/23-10-2018 υφιστάμενης
σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ατομικής επιχείρησης με την
επωνυμία : «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΡΑΠΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2 του ν. 2859/00 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.3 του ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις».
1.4 του ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.5 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.6 του ν. 4129/2013 (Α’52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
1.7 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄107) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014
(Α΄ 85).
1.8 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.9 του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.10 των άρθρων 26,32 και 132 [παρ. 1, περ. γ’] του ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
1.11 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.12 του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης».
1.13 του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.14 του π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
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2. Τις αποφάσεις με αριθμό:
2.1 2/51557/0026/2001 (Β’ 1209) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.2 ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.3 Π1/2390/2013 (Β΄2677) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.4 Οικ. 20871/21-3-2017 (ΥΟΔΔ 153) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ.
Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2.5 Οικ. 268/29-05-2017 (Β’ 1911) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υφυπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού»,
κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα
Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους
Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ.».
3. Την από 26-07-2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄138) «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των
πληγέντων για την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής προς έκδοση Κ.Υ.Α., τη χορήγηση έκτακτης
εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος προς τα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή
περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών της
23ης και 24ης Ιουλίου 2018».
4. Την υπ’ αριθμ. 138/23-10-2018 σύμβαση [ΑΔΑΜ :18SYMV003884925], μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών και της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία : «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΡΑΠΑΣ» με αντικείμενο τη
μίσθωση μηχανημάτων για την υποβοήθηση του έργου της κοπής και μεταφοράς των καμένων δέντρων στην
περιοχή της Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων, προς αποκατάσταση και συνέχιση των βασικών λειτουργιών των
εν λόγω πληγεισών περιοχών, μετά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, η ο τόπος παροχής των εν
λόγω υπηρεσιών, της οποίας ορίστηκε, τόσο κατά τον τίτλο, όσο και κατ’ άρθρο 1 αυτής, η περιοχή της
Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 94718/7676/05-12-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών [ΑΔΑΜ :18AWRD004155950 / ΑΔΑ: 6Κ9Ψ465ΧΘΞ-ΠΗΘ], με θέμα : «Τροποποίηση (επέκταση
του τόπου παροχής του αντικειμένου) της υπ’ αριθμ. 138/23-10-2018 υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία : «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.
ΠΡΑΠΑΣ», που στο εξής θα περιλαμβάνει και τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής (Δήμος Μαραθώνος και
Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου)
6. Το γεγονός ότι οι εργασίες κοπής και αποκομιδής καμένων δέντρων καθώς και άλλες υλοτομικές εργασίες
θα βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2019 στις πυρόπληκτες περιοχές.
7. Το γεγονός ότι η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή του ως άνω συμβατικού αντικειμένου κρίνεται
απαραίτητη καθότι, θα συμβάλλει στην ανακούφιση των πληγέντων και στην αποκατάσταση της κοινωνικής
ζωής της περιοχής και για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης
(με την προσθήκη μηχανημάτων έργου με το κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό) για την συνέχιση των ως
άνω υπηρεσιών.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 375/10-12-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, με θέμα : «Επέκταση της υπ’ αριθμ. 138/23-10-2018 σύμβασης».
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.97230/7880/18-12-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής
Μέριμνας, με θέμα : «Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς που αφορά επέκταση της υπ’ αριθμ. 138/23-102018 σύμβασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.
ΠΡΑΠΑΣ».
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10. Την από 27-12-2018 προσφορά της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΡΑΠΑΣ».
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 77/06/02-01-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας,
με θέμα : «Πρόσκληση για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς που αφορά επέκταση της υπ’ αριθμ.
138/23-10-2018 σύμβασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την επιχείρηση με την επωνυμία
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΡΑΠΑΣ».
12. Την από 02-01-2019 νέα βελτιωμένη προσφορά της ως άνω επιχείρησης, παρέχοντας έκπτωση 3% επί της
αρχικής προσφοράς.
13. Το γεγονός ότι με την τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου και την προσθήκη μηχανημάτων έργου
με το κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό, η δαπάνη που προκαλείται, δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό
(50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 138/23-10-2018 υφιστάμενη σύμβαση [ΑΔΑΜ :18SYMV003884925], μεταξύ
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία : «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.
ΠΡΑΠΑΣ», που αφορά την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για την υποβοήθηση του έργου της
κοπής και μεταφοράς των καμένων δέντρων στην περιοχή της Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων, και στις
περιοχές της Ανατολικής Αττικής (Δήμος Μαραθώνος και Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου), προς αποκατάσταση
και συνέχιση των βασικών λειτουργιών των εν λόγω πληγεισών περιοχών, μετά τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018, και εγκρίνουμε :
α) Την από 02-01-2019 νέα βελτιωμένη προσφορά της ως άνω επιχείρησης, ποσού διακοσίων τριάντα πέντε
χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ (#235.904€#), πλέον ΦΠΑ 24%, για το χρονικό διάστημα από 02-012019 έως 22-02-2019.
β) Την επιπλέον διάθεση, στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία, των παρακάτω
μηχανημάτων έργου με το κατάλληλο και ειδικευμένο για τη χρήση αυτών, προσωπικό :
-

Τέσσερα (4) καλαθοφόρα,
Δύο (2) Bobcat,
Δύο (2) φορτηγά,
Τέσσερις (4) γερανοί και,
Μία (1) αρπάγη,

γ) Η διάθεση των ως άνω μηχανημάτων έργου θα γίνει εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη εντολή στον
ανάδοχο και μέχρι 22-02-2019.
2. Το τελικό κόστος της διάθεσης των ως άνω μηχανημάτων θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία έναρξης του
έργου.
3. Οι λοιποί γενικοί και ειδικοί όροι της υπ’ αριθμ. 138/23-10-2018 υφιστάμενης σύμβασης [ΑΔΑΜ :
18SYMV003884925], καθώς και η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής παραλαβής, παραμένουν
αμετάβλητοι.
4. Η παρούσα Απόφαση θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.: www.yme.gr και www.ggde.gr.
5. Τα έννομα αποτελέσματα της παρούσας απόφασης επέρχονται κατά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού
ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το ν. 4129/2013 και ειδικότερα τα άρθρα 35 και 36 αυτού,
όπως ισχύουν.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ
Ακριβές αντίγραφο
Μάγδα Μακρή
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
4. Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Γεν. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ)
6. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής
Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ - Κ.Ε.)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1- Χρονολογικό Αρχείο
2- Α. Κουτσονικας
3- Χαρ. Ξένος
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