
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 28ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

11:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4548/24-3-2022 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 Γαλάνης Δημήτριος και  Χαροκόπος Παντελής. 

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προήδρευσε η 

Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη. 

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 τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 
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κ.κ.  Παπαχρόνης Γεώργιος και Ξυριδάκης Παντελής.  

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

Μάντακα Στυλιανή. 

Η Αντιπρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 18Ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της τιμής μονάδας του πακέτου του φωτοαντιγραφικού  

χαρτιού Α4 της υπ’ αριθμ. πρωτ.13281/31-08-2021 σύμβασης για την προμήθεια γραφικής ύλης  

και λοιπών υλικών γραφείου (ΑΔΑΜ: 21REQ009064092)  με την εταιρεία  

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για λόγους ανωτέρας βίας. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Ο Δήμος μας συνήψε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13281/31-08-2021 σύμβαση για την προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (ΑΔΑΜ: 21REQ009064092) με την εταιρεία  ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , μέχρι του ποσού των 26.007,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 132 του N.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, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του 

αναδόχου».  

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 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών έτους 2021, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.98/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Δ8ΨΩΗ8-ΡΓΩ) συνέταξε το από 23/03/2022 

πρακτικό προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του με αρ.πρωτ. 4071/17-03-2022 αιτήματος της εταιρείας 

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με θέμα την τροποποίηση της τιμής μονάδας του 
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φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 της με αρ. πρωτ. 13281/31-08-2021 σύμβασης για την προμήθεια γραφικής 

ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (ΑΔΑΜ: 21SYMV009132396), για λόγους ανωτέρας βίας, το οποίο 

υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής:                                

Π  Ρ  Α  Κ  Τ   Ι  Κ  Ο 
 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων 

προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11β του 

άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 98/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Δ8ΨΩΗ8-ΡΓΩ), προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της τροποποίησης της με αριθμ. 

πρωτ.13281/31-08-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και της προμηθεύτριας εταιρείας 

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο «ΧΑΡΤΟΚΙΝΗΣΗ-PRIMO»  (ΑΔΑΜ: 

21SYMV009132396) δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 παρ.1 περ.γ του Ν. 4412/2016, κατόπιν του 

με αριθμ.πρωτ.4071/17-03-2022 αιτήματος της προμηθεύτριας εταιρείας και του με αριθμ.πρωτ.4496/23-

03-2022 συμπληρωματικού ενημερωτικού εγγράφου. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες :  

1. Αικατερίνη Βρεττού, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Παναγιώτης Μανθάτης, αναπληρωματικό μέλος 

3. Αρετή Αναστασίου, αναπληρωματικό μέλος 

 

Η ως άνω επιτροπή, έχοντας υπόψη:  

1. Την με αρ.7/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (ΑΔΑΜ: 21REQ009064092)  η οποία καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 11-08-2021. 

2. Την με αρ. πρωτ.13050/23-08-2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ : 21AWRD009102746, ΑΔΑ : 

6ΜΞΕΩΗ8-Υ36) 

3. Την με αρ. πρωτ. 13281/31-08-2021 σύμβαση για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών 

γραφείου  (ΑΔΑΜ: 21SYMV009132396) με την εταιρεία ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 

διακριτικό τίτλο «ΧΑΡΤΟΚΙΝΗΣΗ-PRIMO»  . 

4. Το άρθρο 6 της παραπάνω σύμβασης στο οποίο 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 του αρμοδίου οργάνου». 

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

όροι της με αρ.πρωτ.13281/31-08-2021 σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

6. Το με αρ.πρωτ. 4071/17-03-2022 αίτημα της προμηθεύτριας εταιρείας για την τροποποίηση της 

τιμής μονάδας του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι δεν ήταν 

δυνατό να προβλεφθούν από την προμηθεύτρια εταιρεία αλλά ούτε και από τον Δήμο.  

Συγκεκριμένα, στο ως άνω έγγραφο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:  

« Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε και παρακαλούμε για την αποδοχή από μέρους σας της μερικής 

τροποποίησης τιμών για ένα και μόνο είδος της μεταξύ μας σύμβασης και συγκεκριμένα το 
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φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 για λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν 

από μία επιμελή επιχείρηση όπως η δική μας τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς μας όσο και κατά την 

υπογραφή της εν θέματι σύμβασης. 

•  Ο σημαντικότερος λόγος που μας αναγκάζει να υποβάλλουμε το παρόν αίτημα είναι η αδυναμία 

παραλαβής της συγκεκριμένης ποιότητας χαρτιού καθώς η προέλευσή του είναι από χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης & Ασίας και λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές 

αυτές εξαιτίας του Πολέμου που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ Ρωσίας και 

Ουκρανίας, οι παραδόσεις από τα εργοστάσια είναι όχι απλώς εξαιρετικά δύσκολες αλλά 

ανέφικτες!!. Ακόμη και στην περίπτωση που λήξει άμεσα ο πόλεμος (κάτι που όλοι ευχόμαστε και μακάρι 

να πραγματοποιηθεί σύντομα καθώς διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές !!) θα απαιτηθεί χρόνος  για να 

εξομαλυνθεί η κατάσταση και να επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.  

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι έχουν σημειωθεί  απρόβλεπτες και σημαντικές 

αυξήσεις τιμών για μεγάλο πλήθος προϊόντων και οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στα παρακάτω 

αντικειμενικά δεδομένα : 

•  Τις μεγάλες δυσκολίες οι οποίες έχουν προκύψει στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα - ενδεικτικά 

αναφέρουμε την δυσκολία ανεύρεσης μεταφορικών μέσων, τους συνεχόμενους ελέγχους λόγω Covid  με 

συνέπεια μεγάλες καθυστερήσεις των φορτώσεων κλπ – σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση στην 

τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα εξίσου απρόβλεπτες και σημαντικές αυξήσεις 

στο κόστος μεταφοράς και αντίστοιχες επιβαρύνσεις στο κόστος των προϊόντων (ενδεικτικά  αναφέρουμε 

ότι το κόστος μεταφοράς για φόρτωση Container 20’ από Κίνα κοστίζει σήμερα από 8.500 έως 10.000 USD 

ενώ το αντίστοιχο κόστος μέχρι και το 1Ο εξάμηνο του 2021 έφτανε μόλις τα 2.000 έως 2.500 USD!! για το 

ίδιο φορτίο).                       

•  Την δυσκολία εύρεσης α’ υλών από τους κατασκευαστές η οποία έχει οδηγήσει σε απρόβλεπτες και 

μεγάλες αυξήσεις των τιμών, που δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν ακόμα και τον διπλασιασμό 

του κόστους του τελικού προϊόντος. 

•  Την παγκόσμια ενεργειακή κρίση η οποία επιδεινώθηκε εξαιτίας και της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 

και η οποία έχει οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας (τόσο στην Βιομηχανία όσο και 

στα Νοικοκυριά) με αποτέλεσμα την πρόσθετη σημαντική επιβάρυνση του κόστους παραγωγής για το 

σύνολο σχεδόν των καταναλωτικών αγαθών. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και δίνοντας βαρύτητα στον πρώτο και σημαντικότερο λόγο 

ανωτέρας βίας που  σας αναφέρουμε αιτούμαστε και παρακαλούμε για την αποδοχή από μέρους σας 

της αλλαγής της προσφοράς μας για Ευρωπαϊκό χαρτί, το οποίο προέρχεται από χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης (π.χ. Inacopia, Navigator, Multi Copy από Πορτογαλία, Fabriano από Ιταλία κ.α) προσαρμόζοντας 

αντίστοιχα και την τιμή της τιμολόγησης και φυσικά ανάλογα τη διαθεσιμότητα προκειμένου να 

καλύπτονται οι ανάγκες του Δήμου και για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. 

Πρόκειται για επώνυμες μάρκες φωτοαντιγραφικών χαρτιών εξαιρετικής ποιότητας αλλά σε τιμές 

κοστολογίου ανώτερες από αυτές της σύμβασης. Από την μεριά μας δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε την 

καλύτερη δυνατή τιμή παρά το γεγονός ότι οι αυξήσεις που υπάρχουν γενικά στο χαρτί, αλλά και σε άλλα 

είδη, εξαιτίας της συνεχούς αύξησης των τιμών σε όλες τις πρώτες ύλες και στα καύσιμα είναι 

πρωτοφανείς» . 
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7. Το με αρ.πρωτ.4496/23-03-2022 συμπληρωματικό ενημερωτικό έγγραφο της προμηθεύτριας 

εταιρείας σύμφωνα με το οποίο η τρέχουσα τιμή του πακέτου 500 φύλλων του φωτοαντιγραφικού 

Ευρωπαϊκού χαρτιού Α4 ανέρχεται σε 4,99 ευρώ  πλέον Φ.Π.Α και λόγω της συνέχισης των 

ανατιμήσεων και των δυσκολιών παράδοσης ζητεί να προσδιοριστεί η εκτιμώμενη ποσότητα που θα 

χρειαστεί ο Δήμος έως τη λήξη της σύμβασης προκειμένου να την δεσμεύσει για λογαριασμό του 

με αυτή την τιμή μονάδας,  με την επισήμανση ότι δεν επιθυμεί την αύξηση  του συνολικού 

συμβατικού ποσού.  

8. Το γεγονός ότι βάσει της μέχρι σήμερα καταναλωθείσας ποσότητας  του πακέτου του 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (λευκού 80 γραμ./ 500 φύλλων) από το σύνολο των υπηρεσιών του 

Δήμου, η εκτιμώμενη απαιτούμενη ποσότητα του ως άνω είδους μέχρι τη λήξη της σύμβασης  

ανέρχεται σε 500 πακέτα. 

9. Τις διατάξεις της παρ.1 περ.γ του άρθρου 132 του ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες: 

Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης: 

 «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια 

επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) 

οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- 

πλαίσιο.»  

Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος 

Βιβλίου».  

 

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

παρ.1 περ.γ του Ν. 4412/2016.  

Συγκεκριμένα: 

1) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια 

επιμελή αναθέτουσα αρχή 

 2) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης 

3) Δεν θα επέλθει αύξηση της αξίας της αρχικής σύμβασης παρά μόνον της τιμής μονάδας του 

συγκεκριμένου είδους. 

Ως εκ τούτου  

                                                     Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι 

1. υπέρ της αύξησης της τιμής μονάδας του πακέτου του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (λευκού 80 γραμ./ 

500 φύλλων) με α/α είδους 62 της με αριθμ. πρωτ.13281/31-08-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού και της εταιρείας ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο 

«ΧΑΡΤΟΚΙΝΗΣΗ-PRIMO», από 2,88 πλέον Φ.Π.Α. σε 4,99 πλέον Φ.Π.Α. για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς 

αύξηση του συνολικού συμβατικού ποσού.  
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2. υπέρ της δέσμευσης 500 πακέτων του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (λευκού 80 γραμ./ 500 φύλλων) 

με α/α είδους 62 της με αριθμ. πρωτ.13281/31-08-2021 σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου μέχρι τη λήξη της σύμβασης, με τιμή μονάδας 4,99 πλέον Φ.Π.Α. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περ.στ του άρθρου 72 του N.3852/10 (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». 

 

     Βάσει των ανωτέρω καλούνται τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν:  

1. Το από 23/03/2022 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων 

προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών έτους 2021 

2. Την αύξηση της τιμής μονάδας του πακέτου του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (λευκού 80 γραμ./ 

500 φύλλων) με α/α είδους 62 της με αριθμ. πρωτ.13281/31-08-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού και της εταιρείας ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο 

«ΧΑΡΤΟΚΙΝΗΣΗ-PRIMO», από 2,88 πλέον Φ.Π.Α. σε 4,99 πλέον Φ.Π.Α. για λόγους ανωτέρας βίας, 

χωρίς αύξηση του συνολικού συμβατικού ποσού.  

3. Tη δέσμευση 500 πακέτων του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (λευκού 80 γραμ./ 500 φύλλων) με 

α/α είδους 62 της με αριθμ. πρωτ.13281/31-08-2021 σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου μέχρι τη λήξη της σύμβασης, με τιμή μονάδας 4,99 πλέον Φ.Π.Α. 

 

 Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 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 παρ.1 περ. στ του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ.1 περ.γ & παρ.2  και  του άρθρου 221 παρ.1 περ.ζ, παρ.11 περ.β 

& στ του N. 4412/2016, 

5. Την υπ΄ αριθμ. 98/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

6. Το από 23/03/2022 πρακτικό της Επιτροπή παρακολούθησης και                                                         

παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών έτους 2021, 

7. Το με αριθμ. πρωτ. 4071/17-03-2022 αίτημα της εταιρείας ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
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8. Το με αριθμ. πρωτ. 4496/23-03-2022 συμπληρωματικό ενημερωτικό έγγραφο                                                         

της εταιρείας ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

9. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 13281/31-08-2021  σύμβαση για την προμήθεια                                                        

γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (ΑΔΑΜ: 21REQ009064092)                                                                  

με την εταιρεία  ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Το από 23/03/2022 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων 

προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών έτους 2021 

2. Την αύξηση της τιμής μονάδας του πακέτου του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (λευκού 80 γραμ./ 

500 φύλλων) με α/α είδους 62 της με αριθμ. πρωτ. 13281/31-08-2021 σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και της εταιρείας ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό 

τίτλο «ΧΑΡΤΟΚΙΝΗΣΗ-PRIMO», από 2,88 πλέον Φ.Π.Α. σε 4,99 πλέον Φ.Π.Α. για λόγους ανωτέρας 

βίας, χωρίς αύξηση του συνολικού συμβατικού ποσού.  

3. Τη δέσμευση 500 πακέτων του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (λευκού 80 γραμ./ 500 φύλλων) με 

α/α είδους 62 της με αριθμ. πρωτ. 13281/31-08-2021 σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου μέχρι τη λήξη της σύμβασης, με τιμή μονάδας 4,99 πλέον Φ.Π.Α. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2022 

             Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

28ην Μαρτίου 2022 

Ψυχικό, 31-3-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α                  

           Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Ξυριδάκης Παντελής  

Χανακούλας Αθανάσιος  

              

                        ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 
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