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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

   Αριθμός σνεδρίαζης :  5/28-02-2022 

 

Αριθμός Απόθαζης:   21/2022 

ΘΕΜΑ:  «Σροποποίηζη ηης ζύμβαζης ηων ηροθίμων». 

 

   ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  28
ε
 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα 

Δεπηέξα θαη ώξα 12:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ 

Δήκνπ, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκό  πξση. 1401/24-02-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

ύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε  πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηα δώζεο παξνπζία ησλ 

κειώλ ηεο. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία 

ηεζζάξσλ  (4) κειώλ θαη ηελ απνπζία ηξηώλ (3) ήηνη: 

       Παρόνηα μέλη                                                                                   Απόνηα μέλη 

1) Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (πξόεδξνο)                                        5) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   
                    

2) Σνξνπλίδεο Ισάλλεο                                                               6) Κνξσλίδεο Παύινο 

3) Ιληδέο Νηθόιανο                                                                                   7) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο                                                                       

4) Δήκνπ Ισάλλεο                                                                          

 

       Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Ειέλε, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ.    

  Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο  θύξηνο  Φώηηνο Δνκνπρηζίδεο (Δήκαξρνο) 

εηζήγαγε πξνο ζπδήηεζε ην ηέηαξην  ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν είλαη:   

«Σροποποίηζη ηης ζύμβαζης ηων ηροθίμων»  θαη ην νπνίν εηζήρζε σο ζέκα πξνο 

ζπδήηεζε θαηόπηλ  εηζεγήζεσο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ Δήκνπ ηληηθήο. 

  Αθνινπζεί απηνύζην ην έγγξαθν ηεο  επηηξνπήο παξαιαβήο ην νπνίν ηίζεηαη πξνο έγθξηζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη ην νπνίν είλαη : 
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ΕΙΗΓΗΗ ΓΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ: 

1.Σισ διατάξεισ του άρκρο 132 παρ.2 Ν.4412/2016 ςφμφωνα με τισ οποίεσ, χωρίσ να 
απαιτείται επαλήθευςη αν τηροφνται οι προχποθζςεισ των περιπτϊςεων α' ζωσ δ' τησ 
παρ. 4, οι ςυμβάςεισ μπορεί να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψησ δημόςιασ 
ςφμβαςησ, ςφμφωνα με το Βιβλίο Ι, εφόςον η αξία τησ τροποποίηςησ είναι κατϊτερη και 
των δφο ακόλουθων τιμϊν: 
α) των κατϊτατων ορίων του άρθρου 5, και 

β) του δζκα τοισ εκατό (10%) τησ αξίασ τησ αρχικήσ ςφμβαςησ για τισ ςυμβάςεισ 
υπηρεςιϊν και προμηθειϊν και του 15% τησ αξίασ τησ αρχικήσ ςφμβαςησ για τισ 
ςυμβάςεισ ζργων. 

Η τροποποίηςη δεν μπορεί να μεταβάλει τη ςυνολική φφςη τησ ςφμβαςησ ή τησ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο. 
2. Σθν με ΑΔΑΜ 21SYMV008149267 2021-02-16 ςφμβαςθ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ ¨ ΓΙΑ ΔΙΑΣΗΜΑ 24 ΜΗΝΩΝ» με τον 

ανάδοχο ΦΕΣΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

3.Σθν με αρικ. 50659/10-8-2020 ανακοίνωςθ του υπουργείου Εςωτερικϊν για τθν 

πρόςλθψθ προςωπικοφ κακαριότθτασ ςχολικϊν μονάδων από τουσ Διμουσ με ςφμβαςθ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 

 4.Σθν με αρικ. 52360/19-8-2020 απόφαςθ  του υπουργοφ Εςωτερικϊν περί ζγκριςθσ 

πρόςλθψθσ προςωπικοφ ΙΔΟΧ ςτον Διμο ιντικισ 23 ατόμων για τθν κάλυψθ αναγκϊν 

κακαριότθτασ ςχολικϊν μονάδων  

5.Σθν με αρικ. 14/11-8-2020 μελζτθ για τθν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ ¨ ΓΙΑ ΔΙΑΣΗΜΑ 24 ΜΗΝΩΝ» .τθ ςχετικι μελζτθ ςτθν ομάδα 19 - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ 

ΚΑΙΜΑΓΕΙΡΙΩΝ- CPV15511000-3ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ςε χάρτινη ςυςκευαςία του 1lt με 

καπάκι αςφαλείασ),  δεν προβλζφκθκε θ προμικεια γάλατοσ των 23 επιπλζον ατόμων 

ΙΔΟΧ των οποίων θ ζγκριςθ πρόςλθψθσ ζλαβε χϊρα μετά τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ. 

6. Σθν ςυμβατικι αξία τθσ προμικειασ τροφίμων φψουσ 74.939,83€.(πλζον ΦΠΑ) 

7. Σο γεγονόσ ότι για να καλυφτοφν οι ανάγκεσ ςε γάλα του παραπάνω προςωπικοφ 

απαιτοφνται τουλάχιςτον 7.490 γάλατα επιπλζον 

8. Σθν προςφερόμενθ τιμι του αναδόχου για το παραπάνω είδοσ φψουσ 1 ευρϊ ανά 

λίτρο 

9. Σθν αναγκαιότθτα τροποποίθςθσ τθσ τρζχουςασ ςφμβαςθσ κατά 7.490€ εφόςον θ αξία 

τθσ τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ των  

α) των κατϊτατων ορίων του άρκρου 5 (209.000€) 

β) του δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν και προμθκειϊν [74. 939,83€ *10% =7.493€] 

10. Σο γεγονόσ ότι θ  τροποποίθςθ δεν μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ  

11. Σθν αποδοχι τθσ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον κ. φζτκο Νικόλαο για 
(ςχετικι ΤΔ) 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-132-τροποποίηση-συμβάσεων-κατά-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-5-κατώτατα-όρια-άρθρο-4-της-οδηγία/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-5-κατώτατα-όρια-άρθρο-4-της-οδηγία/
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Γνωμοδοτοφμε κετικά για : 

 

Σθν  τροποποίθςθ τθσ υπϋαρικμ .21SYMV008149267 ςφμβαςθσ με τίτλο 
‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ ‘’ φψουσ 74.939,83€ με 
τον φζτκο Νικόλαο  κατά 7.490,00€, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ομάδα 19 - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙΜΑΓΕΙΡΙΩΝ- 
CPV15511000-3ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ςε χάρτινη ςυςκευαςία του 1lt με καπάκι 
αςφαλείασ), 

Σονίηεται ότι για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ , ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να προςκομίςει τθν αντίςτοιχθ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ  

 

Η επιτροπι παραλαβισ 

 

1. Γρθγοριάδθσ Νικόλαοσ 

 

2. Λουκάσ Ιωάννθσ 

 

3. Διόδου Πζτροσ 

 

ηε ζπλέρεηα κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε ησλ κειώλ, αλαθνξηθά κε ηελ 

«Σξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο ησλ ηξνθίκσλ» θαη θαηόπηλ ηεο εηζεγήζεσο ηεο επηηξνπήο 

παξαιαβήο ην ζώκα. 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

Σελ Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκό 21SYMV008149267 ζύκβαζεο κε ηίηιν 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ» ύςνπο 

74.939,83 επξώ κε ηνλ θέηθν Νηθόιαν θαηά 7.490,00 επξώ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

νκάδα 19-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ 

ΥΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ-CPV15511000- 3 ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ζε ράξηηλε 

ζπζθεπαζία ηνπ 1 lt κε θαπάθη αζθαιείαο). Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, ν 

αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ηελ αληίζηνηρε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο.   

 

Η απόθαζη ασηή πήρε αριθμό   21/2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

  Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο                                                 Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                       ( ππνγξαθέο  

                                                       Αθξηβέο    Απόζπαζκα                                                        

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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