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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 4978/20-05-2022 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας Θεοδωρίδης Ι. και Σια Ελαστικά 

ΙΚΕ» 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 24η του μηνός 

Μαΐου  2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 11.00΄ πραγματοποιήθηκε 

Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία 

του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 4937/20-05-2022 πρόσκληση  

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει,  το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-

2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών 

κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19» όπως ισχύει και την αριθμ. αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

Αν και κλήθηκαν  νόμιμα.   

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την λήψη των αποφάσεων της 11ης  
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Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13/24-05-2022 Μεικτής 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  
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& 12ης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκαν δια περιφοράς την 13.05.2022 και 

19.05.2022 αντίστοιχα.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ. 4978/20-05-2022 

εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:  

«….… 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 

Για την «Τροποποίηση της σύμβασης 10891/4-10-2021 μεταξύ του 

Δήμου Δοξάτου και της εταιρίας Θεοδωρίδης Ι. και ΣΙΑ ελαστικά 

ΙΚΕ» 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  

 

 

Στη βάση της 13436/24-11-2020 Διακήρυξης, διενεργήθηκε διαγωνισμός με 

αντικείμενο την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 

2021», προϋπολογισμού μελέτης 183.185,00€.  

Με την 221/2021 απόφαση της ΟΕ εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού 

και στη συνέχεια μεταξύ άλλων, συνάφθηκε η 10891/4-10-2021 σύμβαση με τη 

εταιρία  Θεοδωρίδης Ι. και ΣΙΑ ελαστικά ΙΚΕ, ύψους 20.211,20€. Η σύμβαση έχει 

διάρκεια ενός έτους, δηλαδή μέχρι 3-10-2022. 

 

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η δαπάνη των 20.211,20€ προβλέπεται να βαρύνουν 

τους ΚΑ ως εξής: 

ΚΑ Ποσό 

10/6263 45,00 

10/6671 297,60 

15/6263 90,00 

15/6671 272,80 

20/6263 585,00 

20/6671.01 8.308,00 

25/6263 405,00 

25/6671 1.835,20 

30/6264 495,00 

30/6672.02 4.873,20 

35/6263 315,00 

35/6671 1.190,40 

60/6263 45,00 

60/6671 297,60 

70/6263 90,00 

70/6671 1.066,40 

Σύνολο 20.211,20 

 

 

Για το όχημα μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων με αρ. κυκλοφορίας είχε 

προγραμματιστεί η αντικατάσταση 4 ελαστικών το έτος 2021. Λόγω καθυστερήσεων 

στην διαγωνιστική διαδικασία που δεν οφείλονταν σε υπαιτιότητα του δήμου, 

προέκυψε η ανάγκη αντικατάστασης και των υπόλοιπων 8 ελαστικών του οχήματος. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 1, εδ. β, του Ν.4412/16: «για τα 

συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία 

κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή 

αναδόχου: αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. 

απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, 

υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής 

σύμβασης, και ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη 

δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν 

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε 

περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης 

ή της συμφωνίας-πλαίσιο». 

Προτείνεται η τροποποίηση της σύμβασης ως εξής: 

ΚΑ Ποσό 

10/6263 45,00 

10/6671 297,60 

15/6263 90,00 

15/6671 272,80 

20/6263 585,00 

20/6671.01 11.284,00 

25/6263 405,00 

25/6671 1.835,20 

30/6264 495,00 

30/6672.02 4.873,20 

35/6263 315,00 

35/6671 1.190,40 

60/6263 45,00 

60/6671 297,60 

70/6263 90,00 

70/6671 1.066,40 

Σύνολο 23.187,20 

 

Επειδή η ισχύουσα σύμβαση έχει συναφθεί στο πλαίσιο διαγωνιστικής 

διαδικασίας η οποία αφορά σε όλες τις κατηγορίες των επισκευών των οχημάτων του 

δήμου και δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις υπόλοιπες και η μη εκτέλεση των 

εργασιών συνεπάγεται ακινητοποίηση του συρμού μεταφοράς συμπίεσης, ενώ η 

αύξηση της σύμβασης ανέρχεται σε 14,72% η οποία είναι μικρότερη από το 50% της 

αξία της αρχικής σύμβασης· η προτεινόμενη τροποποίηση εμπίπτει στις διατάξεις του 

άρθρο 132, παρ. 1, εδ. Β του Ν.4412/16 

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1, περίπτωση στ, εδάφιο  ιι, του Ν.3852/2010, 

όπως ισχύει σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή: «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…….» 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.  

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και ισχύει.  

3. Την  αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 

το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 

(ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση με τα συνημμένα σε αυτήν σχετικά έγγραφα.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

6. Την αριθμ.πρωτ. 10891/4-10-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και 

της εταιρίας  Θεοδωρίδης Ι. και ΣΙΑ ελαστικά ΙΚΕ.  

7. Την ανάγκη εξασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του 

δήμου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 4978/20-05-2022 σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου και της εταιρείας Θεοδωρίδης Ι. και Σια Ελαστικά ΙΚΕ που αφορά στην 

επισκευή οχημάτων του Δήμου Δοξάτου. 

Εγκρίνει την αύξηση του φυσικού αντικειμένου της ως άνω σύμβασης από 

20.211.20€ σε 23.187.20€, ποσοστού 14,72%,  ως κάτωθι: 

 

ΚΑ Ποσό 

10/6263 45,00 

10/6671 297,60 

15/6263 90,00 

15/6671 272,80 

20/6263 585,00 

20/6671.01 11.284,00 

25/6263 405,00 

25/6671 1.835,20 

30/6264 495,00 

30/6672.02 4.873,20 

35/6263 315,00 

35/6671 1.190,40 

60/6263 45,00 

60/6671 297,60 

70/6263 90,00 

70/6671 1.066,40 

Σύνολο 23.187,20 

 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 83/24-05-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

    (υπογραφή)                 (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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