
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 6ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 

10:00’ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13454/2-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε 

τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες 

ήταν έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ. Χαροκόπος Παντελής 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Χανακούλας Αθανάσιος.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική, Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα και Ξυριδάκης Παντελής.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου 

Ελένη. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 240/6-9-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 13869/13-9-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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ΘΕΜΑ  7Ο Η.Δ. 

Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8881/03-06-2021 σύμβασης  

για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος (ΑΔΑΜ: 21SYMV008708491) με την εταιρεία  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δυνάμει των διατάξεων  

του άρθρου 132 παρ.2 του Ν. 4412/2016. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Ο Δήμος μας συνήψε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8881/03-06-2021 σύμβαση για την προμήθεια φρέσκου 

γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου (ΑΔΑΜ: 21SYMV008708491) με την εταιρεία  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ποσού 109.549,44 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% (=14.241,43 

ευρώ), ήτοι  συνολικού ποσού 123.790,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 132 του ν.4412/2016: 

 «οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το 

παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 

προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε 

περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των 

διαδοχικών τροποποιήσεων».  

Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που 

γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) (άρθρο 221 παρ.1 περ.ζ του Ν. 

4412/2016), στο στάδιο της εκτέλεσης «γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως 

για την παράταση του συμβατικού χρόνου και άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης».  

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 περ.β και στ ισχύουν τα εξής:  

«β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του 

φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. 

στ) Η επιτροπή της περ. β’ γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, 

σύμφωνα με το άρθρο 132».  

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών 

γάλακτος εργαζομένων των Δ/νσεων Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου έτους 2019, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.114/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Τ63ΩΗ8-Ο78) συνέταξε 

το από 01/09/2021 πρακτικό σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και της Εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΔΑΜ: 21SYMV008708491 ), με την οποία επέρχεται αύξηση της αξίας της αρχικής σύμβασης με 
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το ποσό των  5.101,27€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ( 4.514,40 € χωρίς το Φ.Π.Α.) για τους λόγους 

που αναφέρονται στο πρακτικό και έχει ως εξής: 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων 

προμηθειών γάλακτος εργαζομένων των Δ/νσεων Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 114/2019 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Τ63ΩΗ8-Ο78), προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της τροποποίησης της με 

αριθμ. πρωτ. 8881/03-06-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και της Εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΔΑΜ: 21SYMV008708491) δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 132 παρ.2 του Ν. 4412/2016. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες :  

1. Ηλίας Κουλουμέντας, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Χρήστος Τζάμος, μέλος 

3. Νικόλαος Πράσινος (του Δημητρίου), μέλος 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών γάλακτος εργαζομένων των Δ/νσεων 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Πρασίνου έτους 2019, έχοντας υπόψη:  

1. Την με αρ. 6/2020 ενιαία μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 

του Δήμου για την προμήθεια ειδών διατροφής και φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών της 

Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών  του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.), η οποία καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 16-4-2020. 

2. Την με αριθ. 5600/28-04-2020 διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

προμήθεια ειδών διατροφής και φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Παροχής 

Βασικών Αγαθών του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.), για δύο έτη, με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 25-05-2021. 

3. Την με αριθμ. πρωτ.8881/03-06-2021 σύμβαση για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του 

Δήμου (ΑΔΑΜ: 21SYMV008708491) με την εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

4. Το άρθρο 4.5 της διακήρυξης καθώς και το άρθρο 8 της παραπάνω σύμβασης στα οποία αναφέρεται ότι «…. 

η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016». 

5. Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της με 

αρ.πρωτ. 5600/15-04-2020 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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6. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες: 

 «οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το 

παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και 

του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε 

περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των 

διαδοχικών τροποποιήσεων».  

7. Το γεγονός ότι κατά τη σύνταξη της με αρ. 6/2020 ενιαίας μελέτης από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, η ποσότητα φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το προσωπικό του 

Δήμου υπολογίσθηκε σύμφωνα με το τότε υφιστάμενο προσωπικό (μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου) καθώς και με τις τυχόν προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες, 8 μήνες και ΟΑΕΔ) για το έτος 2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ.4548/27.3.2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Το παραπάνω έγγραφο συντάχθηκε 

βάσει του Πίνακα δικαιούχων Μέσων Ατομικής Προστασίας και κατά συνέπεια γάλακτος (αρ. 12.ΙΙΙ της υπ’ 

αριθμ. 43726/2019 ΚΥΑ), που εκπονήθηκε από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού, εγκρίθηκε από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τη Γιατρό Εργασίας (όπως προκύπτει από το αρ. 

12.Ι.α της ανωτέρω ΚΥΑ) και διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3324/4.3.2020 έγγραφο  της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, 

προκειμένου να υπολογιστεί η απαιτούμενη ποσότητα γάλακτος, βάσει των στοιχείων Προσωπικού που 

τηρεί.  Οι εκτιμώμενες ποσότητες γάλακτος για την κάλυψη των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου για 

δύο έτη ανήλθαν σε 144.144 λίτρα.  

Ωστόσο,  από τη σύνταξη της μελέτης (16-4-2020) και μέχρι σήμερα ο Δήμος για κάλυψη των αναγκών της 

Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, προσέλαβε προσωπικό με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022. Ως εκ τούτου  αυξήθηκαν οι ανάγκες του 

Δήμου για την προμήθεια γάλακτος των δικαιούχων υπαλλήλων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην 

αρχική  μελέτη που συντάχθηκε την 16-4-2020. 

Συγκεκριμένα: 

  Βάσει της με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 

παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα’(Α’ 280) , εκδόθηκε η 

αρ. 223/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα 27 ατόμων για τον καθαρισμό των σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022 (από 1/9/2021 έως 

30/6/2022) και για το λόγο αυτό εκδόθηκε η  με αρ. πρωτ. 13210/27-08-2021  απόφαση Δημάρχου(ΑΔΑ: 

9ΘΙΠΩΗ8-ΡΥΕ)   

Με βάση τα ανωτέρω οι νέες ποσότητες γάλακτος για το προσωπικό που προσλήφθηκε και δεν είχε 

υπολογισθεί στην αρχική μελέτη, έχουν ως εξής: 

Για το οικ. έτος 2021 

 27 άτομα Χ  4 μήνες Χ 22 ημέρες = 2.376  λίτρα σε βάρος του Κ.Α. 15.6063.0001 
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Για το οικ. έτος 2022 

 27 άτομα Χ  6 μήνες Χ 22 ημέρες =  3.564 λίτρα ο οποίος θα βαρύνει σχετικό Κ.Α. αποπληρωμής  ο 

οποίος θα προβλεφθεί στον  προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 

                                                                                                                                                   

Σύνολο: 5.940 λίτρα 

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.101,27 ευρώ, ήτοι (5.940 λίτρα Χ 0,76 € = 4.514,40 € + 586,87 

ΦΠΑ 13% = 5.101,27 €). Η αξία της απαιτούμενης τροποποίησης δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής 

σύμβασης (=10.954,94 χωρίς το Φ.Π.Α.). 

  

Από τα αναφερόμενα πιο πάνω προκύπτει ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ.2 

του Ν. 4412/2016: 

1. Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

2. Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης 

 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι 

 

υπέρ της τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΔΑΜ: 21SYMV008708491), με την οποία επέρχεται 

αύξηση της τιμής της αρχικής σύμβασης με το ποσό των 5.101,27 € με ΦΠΑ που είναι κατώτερο και δεν 

υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης και θα βαρύνει τον παρακάτω κωδικό αριθμό του 

Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 ως εξής: 

Για το οικ. έτος 2021 

 27 άτομα Χ  4 μήνες Χ 22 ημέρες = 2.376  λίτρα σε βάρος του Κ.Α. 15.6063.0001 

Για το οικ. έτος 2022 

 27 άτομα Χ  6 μήνες Χ 22 ημέρες =  3.564 λίτρα ο οποίος θα βαρύνει σχετικό Κ.Α. αποπληρωμής  ο 

οποίος θα προβλεφθεί  στον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ηλίας Κουλουμέντας 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Τζάμος                                                                                       Νικόλαος Πράσινος 

 

Επισημαίνεται ότι η τροποποιητική σύμβαση δεν υπάγεται σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρά το γεγονός ότι η αρχική σύμβαση διήλθε από προληπτικό έλεγχο νομιμότητας διότι 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, ισχύουν τα εξής: 

«Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον 

προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της 

παραγράφου 4, 

β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 

2 του παρόντος.» 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περ. στ’ του άρθρου 72 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

Η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 

δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες 

και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή 

ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 

απόφασή της». 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 132 παρ.2 παρ.11 περ. β’ του Ν. 4412/2016, 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8881/03-06-2021 σύμβαση για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8881/03-06-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και της 

εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΔΑΜ: 

21SYMV008708491), με την οποία επέρχεται αύξηση της τιμής της αρχικής σύμβασης με το ποσό των 

5.101,27 € με ΦΠΑ που είναι κατώτερο και δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης και θα 

βαρύνει τον παρακάτω κωδικό αριθμό του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 ως εξής: 

Για το οικ. έτος 2021 

 27 άτομα Χ  4 μήνες Χ 22 ημέρες = 2.376  λίτρα σε βάρος του Κ.Α. 15.6063.0001 

Για το οικ. έτος 2022 

 27 άτομα Χ  6 μήνες Χ 22 ημέρες =  3.564 λίτρα ο οποίος θα βαρύνει σχετικό Κ.Α. αποπληρωμής  ο 

οποίος θα προβλεφθεί  στον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2022 

Επισημαίνεται ότι η τροποποιητική σύμβαση δεν υπάγεται σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού 
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Συνεδρίου, παρά το γεγονός ότι η αρχική σύμβαση διήλθε από προληπτικό έλεγχο νομιμότητας διότι σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, ισχύουν τα εξής: 

«Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον 

προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της 

παραγράφου 4, 

β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 

2 του παρόντος.» 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 240/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 20ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

6ην Σεπτεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 13-9-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

     

    Ξυριδάκης Παντελής  

    Γκιζελή Αλίκη  

    Μπονάτσος Χαράλαμπος   

    Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

    Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

    Χανακούλας Αθανάσιος 
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