
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 4ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

09:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  975/21-1-2021  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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

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 

πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι: οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και  Χαροκόπος Παντελής. 

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 και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

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: 
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ΘΕΜΑ 25Ο Η.Δ. 

Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6477/18-5-2020 σύμβασης και των με αρ. πρωτ. 

7838/11-6-2020, 17745/16-11-2021 τροποποιητικών της,  για την παροχή της υπηρεσίας 

«Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου για το τμήμα 2: Εργασίες 

συντήρησης και επισκευής υπερκατασκευών (απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών) και 

απορριμματοκιβωτίων με την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 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. 6477/18-5-2020  σύμβαση και τις με αρ. πρωτ. 7838/11-6-2020, 

17745/16-11-2021 τροποποιητικές αυτής,  για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή του 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου για το τμήμα 2: Εργασίες συντήρησης και επισκευής υπερκατασκευών 

(απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών) και απορριμματοκιβωτίων με την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ποσού (108.629,03 €) εκατόν οκτώ χιλιάδων εξακόσιων είκοσι 

εννέα ευρώ και τριών λεπτών πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,  ήτοι  συνολικού ποσού εκατόν τριάντα τεσσάρων 

χιλιάδων επτακοσίων (134.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ.2 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». 

Επιπροσθέτως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 216 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ.6  του άρθρου 33 του Ν.4608/2019, ισχύουν τα εξής: 

«Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής «ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής». 

Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο από φαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 

ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με 

την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.» 

Από την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης και έχοντας υπόψη την πρόοδο κατανάλωσης του συμβατικού 

αντικειμένου, η οποία ξεπερνά την αρχική εκτίμηση, κρίνεται σκόπιμη η επαύξησή του κατά δεκατρείς χιλιάδες  ευρώ 

(13.000,00 € ) για την συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου και συγκεκριμένα για το 

τμήμα: Εργασίες συντήρησης και επισκευής υπερκατασκευών (απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών) και 

απορριμματοκιβωτίων. Από την έως τώρα παρακολούθηση της σύμβασης από την Υπηρεσία μας τεκμαίρεται η 
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αντικειμενικότητα των λόγων της αυξημένης δαπάνης  του συνόλου της ομάδας ανταλλακτικών – υλικών, εργασιών 

για το αναφερόμενο τμήμα.  

Συγκεκριμένα θα απαιτηθεί επιπλέον δαπάνη κυρίως λόγω παλαιότητας του στόλου και των  μη αναμενόμενων 

βλαβών που προκύπτουν συνεχώς και οι οποίες είναι δαπανηρότερες των εκτιμήσεων –κοστολογήσεων μας. 

Η εν λόγω αύξηση,  θα οδηγήσει σε επιβάρυνση του προϋπολογισμού της σύμβασης κατά το ποσό των 

δεκατριών χιλιάδων  ευρώ (13.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . 

Το ανωτέρω ποσό είναι κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ήτοι μικρότερο 

των δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (13.470,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. στ’ του άρθρου 40 του N.4735/2020: 

Η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για: 

i. Tην 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». 

 

Βάσει των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη σχετικής απόφασης και 

συγκεκριμένα να εγκρίνει την επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6477/18-5-2020 

σύμβασης και των με αρ. πρωτ. 7838/11-6-2020, 17745/16-11-2021 τροποποιητικών της, για την παροχή της 

υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου για το τμήμα 2: Εργασίες 

συντήρησης και επισκευής υπερκατασκευών (απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών) και 

απορριμματοκιβωτίων με την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

κατά το ποσό των δεκατριών χιλιάδων  ευρώ (13.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

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

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

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

4. Tις διατάξεις του άρθρου 132 παρ.2 του Ν. 4412/2016, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ.1 του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παρ.6  του Ν.4608/2019, 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6477/18-5-2020 σύμβαση του Δήμου με την εταιρεία 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 

τις με αρ. πρωτ. 7838/11-6-2020 και 17745/16-11-2021 τροποποιητικές αυτής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6477/18-5-2020 σύμβασης και των 

με αρ. πρωτ. 7838/11-6-2020, 17745/16-11-2021 τροποποιητικών της, για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση 

και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου για το τμήμα 2: Εργασίες συντήρησης και επισκευής 

υπερκατασκευών (απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών) και απορριμματοκιβωτίων με την εταιρεία 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά το ποσό των δεκατριών χιλιάδων  

ευρώ (13.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

4ην Φεβρουάριου 2022 

Ψυχικό, 8-2-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη  

Παπαχρόνης Γεώργιος 

 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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