
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 27/13 ΗΟΤΙΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   202/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 13η  Ηοσλίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 4933/08.07.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, 

β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία θαη απόληεο : α] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο , β] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 12ο : Γνωμοδόηηζη περί αιηήμαηος εηαιρείας ΑΦΟΗ ΚΑΛΣΟΤΒΑΙΟΗ ΑΔ, για 

αναπροζαρμογή ηιμών ζηο ζσμθωνηηικό για ηην προμήθεια ηοσ ημήμαηος 1 

«Δίδη πανηοπωλείοσ για ηο κοινωνικό πανηοπωλείο ηοσ Γήμοσ». 

     

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην δωδέκαηο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ 

κειώλ ηελ εηζήγεζε  

 

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ 

Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Π/Τ, ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ & ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

πύπος Κοκκώνη 2 

Σηλ. 2741360525 

Πληπ. Βαζ. Καηζιμαλήρ 

 

 

ΘΔΜΑ: Διζήγηζη  ππορ Οικονομική Δπιηποπή ηος Γήμος, για αίηημα  ηηρ εηαιπείαρ «Aθοί Μανηούβαλοι 

ΑΔ» πεπί αναπποζαπμογήρ ηιμών, ζηην  από 09-06-2022 (ΑΓΑΜ 22SYMV01072088) ύμβαζη, μεηαξύ 

ηηρ ανωηέπω εηαιπείαρ και  ηος Γήμος Βέλος Βόσαρ. 

 

Η εηαηξεία «Aθνί Μαληνχβαινη ΑΔ» έρεη ππνγξάςεη Σπκθσλεηηθφ (ΑΓΑΜ 22SYMV01072088/09-06-2022) κε ην 

Γήκν Βέινπ Βφραο, πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα «Eίδε παληνπσιείνπ γηα ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ».  

 Με ην απφ 16-06-2022 έγγξαθφ ηεο, δεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην αλσηέξσ 

Σπκθσλεηηθφ, γηα ιφγνπο πνπ εμεγεί . 

 Καηφπηλ αιιεινγξαθίαο, δηεπθξηλίζηεθε ην πνζνζηφ αλαπξνζαξκνγήο σο αθνινχζσο: 

ΑΔΑ: 631ΔΩ9Π-ΕΓ2



 
 

 Με βάζε ην ππ’αξηζκ.2040/13-04-2022 έγγξαθν ηεο  Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 

(ΔAΑΓΗΣΥ) κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

ιφγσ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο, ηεο θξίζεο ζηελ Οπθξαλία θαη ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηνπ COVID-19», ε 

πεξίπησζε 1Α  αλαθέξεη ηα εμήο : 

 «Ωο πξνο ηηο ήδη ζςναθθείζερ ζςμβάζειρ, γηα ηηο νπνίεο ςποβάλλονηαι αιηήμαηα αναπποζαπμογήρ ηεο 

ζπκβαηηθήο ηηκήο ηνπο, επηζεκαίλεηαη φηη ην άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν έρεη ελζσκαηψζεη ηηο 

αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, εθζέηεη πεξηνξηζηηθά ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο επηηξεπηήο ηξνπνπνίεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ζπλαθζεί θαη εθηεινχληαη, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο εθ κέξνπο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Δηδηθφηεξα, εθόζον ζςνηπέσοςν αππόβλεπηερ πεπιζηάζειρ πος δεν οθείλονηαι ζε ςπαιηιόηηηα ηηρ 

αναθέηοςζαρ απσήρ, όπωρ, εν πποκειμένω, αποηελεί η αύξηζη ηων ηιμών πποϊόνηων, λόγω ηων εν θέμαηι 

γεγονόηων, παξέρεηαη ε δςναηόηηηα, καηόπιν γνωμοδόηηζηρ ηος απμοδίος ζςλλογικού οπγάνος, 

ηποποποίηζηρ ηων ζςναθθειζών ζςμβάζεων και αναπποζαπμογήρ ηηρ ζςμβαηικήρ ηιμήρ ζε ποζοζηό έωρ 

50% επί ηηρ αξίαρ ηηρ απσικήρ ζύμβαζηρ, ςπό ηην ηήπηζη και ηων λοιπών ζωπεςηικών πποϋποθέζεων 

πος πποβλέπονηαι ζηην πεπ. γ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 132 και ςπό ηην αςηονόηηη πποϋπόθεζη όηι η 

αναθέηοςζα απσή μποπεί να εξαζθαλίζει ηιρ αναγκαίερ πιζηώζειρ. 

Σα ωρ άνω ιζσύοςν ακόμη και ζηην πεπίπηωζη πος ζηιρ ζςναθθείζερ ζςμβάζειρ πεπιλαμβάνεηαι πηηόρ 

όπορ πεπί μη αναθεώπηζηρ ηηρ ζςμβαηικήρ ηιμήρ καηά ηη διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ, δεδνκέλνπ φηη έλαο 

ηέηνηνο φξνο θαηαιακβάλεη πεξηπηψζεηο ζπλήζνπο θαη νκαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, θαηά ηηο νπνίεο δελ έρνπλ 

ελζθήςεη απξφνπηεο κεηαβνιέο ησλ πεξηζηάζεσλ φπσο νη αλσηέξσ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο θαζηζηνχλ ππέξκεηξα 

δπζαλάινγε θαη επαρζή ηελ παξνρή ησλ αλαδφρσλ θαη δηθαηνινγνχλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 388 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πεξί απξφνπηεο κεηαβνιήο ησλ πεξηζηάζεσλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη 

ζπκπιεξσκαηηθά. 

Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/201641, έρεη κεηαθεξζεί, o θαλφλαο ησλ 

«ήζζνλνο αμίαο» ή «de minimis» ηξνπνπνηήζεσλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, φπσο έρεη πξνθχςεη απφ ηε λνκνινγία ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Δ.Δ., θαη απνηππψζεθε ζηελ αληίζηνηρε δηάηαμε ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ. Σχκθσλα κε ηνλ ελ 

ιφγσ θαλφλα ηξνπνπνηήζεηο «ήζζνλνο αμίαο» ηεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, ε αμία ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηα 

α/α ΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟ 

CPV
Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΔΑΠΑΝΗ  ΠΟΟΣΟ 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ

ΠΟΟ ΜΕ 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ

1 Γάλα εβαπορζ 410γρ. 15511000-3 τεμ. 700 0,67 469,00
30% 609,70

2
Αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ 

1kg.
15612130-1 τεμ. 600 0,6 360,00

50% 540,00

3 παγγζτι Νο6 500γρ. 15851100-9 τεμ. 800 0,52 416,00
30% 540,80

4 Κρικαράκι μζτριο 500γρ. 15851100-9 τεμ. 485 0,52 252,20
30% 327,86

5 Βίδεσ 500γρ. 15851100-9 τεμ. 600 0,55 330,00 0,3 429,00

6 Πζννεσ Ριγζ 500γρ. 15851100-9 τεμ. 600 0,54 324,00
30% 421,20

7 Μακαρόνι Κοφτό 500γρ.. 15851100-9 τεμ. 500 0,54 270,00
0,3 351,00

8
υμπυκνωμζνοσ χυμόσ 

τομάτασ 500γρ.
15331425-2 τεμ. 900 0,35 315,00

50% 472,50

9 Ζάχαρθ λευκι 1 kg. 15831000-2 Κιλά 900 0,88 792,00
50% 1188,00

10 Ρφηι γλαςςζ 500γρ. 15611000-4 τεμ. 500 0,63 315,00 0,3 409,50

11 Φακζσ ψιλζσ 500γρ. 03212211-2 τεμ. 500 0,83 415,00 0,3 539,50

12 Φαςόλια μζτρια 500γρ. 03221210-1 τεμ. 500 0,88 440,00 0,3 572,00

13 Αλεφρι «φαριναπ» 500γρ. 15612190-9 τεμ. 300 0,69 207,00 50% 310,50

14

Μπιςκότα τφπου Μιράντα 

ολικισ ςυςκ.250γρ. 15821200-1 τεμ.
500 1,3 650,00

50% 975,00

ΥΝΟΛΟ 5555,2 7686,56

Φ.Π.Α. 13% 722,18 13% 999,25

ΥΝΟΛΟ 6277,38 8685,81

ΔΙΑΦΟΡΑ 2408,43

ΑΔΑ: 631ΔΩ9Π-ΕΓ2



θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ θαη ζε πνζνζηφ έσο 10% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη έσο 15% γηα ζπκβάζεηο έξγσλ είλαη πάληα δπλαηέο ρσξίο λα 

απαηηείηαη δηεμαγσγή λέαο δηαδηθαζίαο νχηε πεξαηηέξσ εηδηθή ηεθκεξίσζε εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.» 

 

 Η πεξίπησζε γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 132 Ν.4412/2016 πνπ κλεκνλεχεηαη  αλσηέξσ, αλαθέξεη φηη  

«1. Οη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο-πιαίζην κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:…… 

……..γ) φηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

αα) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή 

αλαζέηνπζα αξρή, 

ββ) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο, 

γγ) νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-

πιαίζην. 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, πξνθχπηεη πσο ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα απνδερζεί ην αίηεκα ηεο εηαηξείαο «Aθνί 

Μαληνχβαινη ΑΔ», γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

1. Η αλαπξνζαξκνγή ηηκήο πξνθχπηεη απφ απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο (ζπλερηδφκελεο ζπλέπεηεο Covid 19, θξίζε ζηελ Οπθξαλία, ελεξγεηαθή θξίζε) 

2.  Τν αλψηαην πνζνζηφ αλαπξνζαξκνγήο νξίδεηαη ζην 50% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 

3. Η αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο πηζηψζεηο  

4. Η αλαζέηνπζα αξρή πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο  πεξ. γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016 

 

Ο ζπληάμαο  Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο  

  Τκήκαηνο Π/Υ, Λνγηζηεξίνπ & Πξνκεζεηψλ 

Βαζίιεηνο Καηζηκαιήο  Φξήζηνο Φξηζηνδνχινπ  

 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Ο.Δ. ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Αποδέτεηαι ην αίηεκα ηεο εηαηξείαο  «Aθνί Μαληνύβαινη ΑΔ» πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηηκώλ, ζηελ  από  

09-06-2022 (ΑΓΑΜ 22SYMV01072088) ύκβαζε, κεηαμύ ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη  ηνπ Γήκνπ Βέινπ  

Βόραο, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : ηνπ ηκήκαηνο 1 «Δίδε παληνπσιείνπ γηα ην θνηλσληθό  

παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ» γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

 

1. Η αλαπξνζαξκνγή ηηκήο πξνθύπηεη από απξόβιεπηεο πεξηζηάζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε 

ππαηηηόηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ζπλερηδόκελεο ζπλέπεηεο Covid 19, θξίζε ζηελ Οπθξαλία, 

ελεξγεηαθή θξίζε) 

2.  Σν αλώηαην πνζνζηό αλαπξνζαξκνγήο νξίδεηαη ζην 50% ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο 

3. Η αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο πηζηώζεηο  

4. Η αλαζέηνπζα αξρή πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο  πεξ. γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ λ. 4412/2016 

  ην πνζνζηό αλαπξνζαξκνγήο δηακνξθώλεηαη σο αθνινύζσο: 

 

ΑΔΑ: 631ΔΩ9Π-ΕΓ2



 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 202/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                                ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

α/α ΕΙΔΟ
ΚΩΔΙΚΟ 

CPV
Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΔΑΠΑΝΗ  ΠΟΟΣΟ 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ

ΠΟΟ ΜΕ 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ

1 Γάλα εβαπορζ 410γρ. 15511000-3 τεμ. 700 0,67 469,00
30% 609,70

2
Αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ 

1kg.
15612130-1 τεμ. 600 0,6 360,00

50% 540,00

3 παγγζτι Νο6 500γρ. 15851100-9 τεμ. 800 0,52 416,00
30% 540,80

4 Κρικαράκι μζτριο 500γρ. 15851100-9 τεμ. 485 0,52 252,20
30% 327,86

5 Βίδεσ 500γρ. 15851100-9 τεμ. 600 0,55 330,00 0,3 429,00

6 Πζννεσ Ριγζ 500γρ. 15851100-9 τεμ. 600 0,54 324,00
30% 421,20

7 Μακαρόνι Κοφτό 500γρ.. 15851100-9 τεμ. 500 0,54 270,00
0,3 351,00

8
υμπυκνωμζνοσ χυμόσ 

τομάτασ 500γρ.
15331425-2 τεμ. 900 0,35 315,00

50% 472,50

9 Ζάχαρθ λευκι 1 kg. 15831000-2 Κιλά 900 0,88 792,00
50% 1188,00

10 Ρφηι γλαςςζ 500γρ. 15611000-4 τεμ. 500 0,63 315,00 0,3 409,50

11 Φακζσ ψιλζσ 500γρ. 03212211-2 τεμ. 500 0,83 415,00 0,3 539,50

12 Φαςόλια μζτρια 500γρ. 03221210-1 τεμ. 500 0,88 440,00 0,3 572,00

13 Αλεφρι «φαριναπ» 500γρ. 15612190-9 τεμ. 300 0,69 207,00 50% 310,50

14

Μπιςκότα τφπου Μιράντα 

ολικισ ςυςκ.250γρ. 15821200-1 τεμ.
500 1,3 650,00

50% 975,00

ΥΝΟΛΟ 5555,2 7686,56

Φ.Π.Α. 13% 722,18 13% 999,25

ΥΝΟΛΟ 6277,38 8685,81

ΔΙΑΦΟΡΑ 2408,43

ΑΔΑ: 631ΔΩ9Π-ΕΓ2
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