
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   180/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 17/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 2η Τροποποίηση της 
Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες 
Ελεγκτικής (Πιστοποίησης) στα πλαίσια της Πράξης με το ακρωνύμιο 
“LESS WASTE II”» συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 2.999,99 €. 

Στο Αμύνταιο, στις 05 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. 
οικ. 39842/26-06-2021 (Β’ 2744), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9930/29-
06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 
που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                        Νάτσης Ιωάννης 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψη 
του Σώματος την με αρ. πρωτ. 9462/18–6–2021 Γνωμοδότηση του Επόπτη 
Παρακολούθησης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με 
τίτλο «Υπηρεσίες Ελεγκτικής (Πιστοποίησης) στα πλαίσια της Πράξης με το 
ακρωνύμιο “ LESS WASTE II ”». 

Με την παραπάνω Γνωμοδότηση ο Επόπτης Παρακολούθησης της 
παραπάνω Δημόσιας Σύμβασης, γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης της 
Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες 
Ελεγκτικής (Πιστοποίησης) στα πλαίσια της Πράξης με το ακρωνύμιο “Less 
Wate II”», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 2.999,99 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με το από 3/6/2021 μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Διαχειριστικής Αρχής του 
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Προγράμματος (Managing Authority of ETCP) περί παροχής διευκρινήσεων 
για τις συμβάσεις των επαληθευτών του Μητρώου και σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της παραπάνω Γνωμοδότησης και τη 
τροποποίηση του άρθρου 3 της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Ελεγκτικής (Πιστοποίησης) στα πλαίσια 
της Πράξης με το ακρωνύμιο “Less Waste II», συνολικού συμβατικού 
προϋπολογισμού 2.999,99 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ως εξής: «Η 
διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής 
της μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης των διοικητικών και επιτόπιων 
επαληθεύσεων από τον επαληθευτή και οπωσδήποτε έως την 31/12/2023. Σε 
περίπτωση παράτασης του έργου, LESS WASTE II, παρατείνεται αντίστοιχα 
και η διάρκεια της παρούσας σύμβασης, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού 
αντικειμένου», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του 
Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του 
Ν. 4412/2016. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) ως ισχύουν  
2. Την περ. ii του εδ. στ  της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 17904/1–12–2020 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου 

Αμυνταίου και του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία Πασσάς 
Νικόλαος, για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών με  

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 846/20–1–2021 1η Τροποποίηση της παραπάνω 
Σύμβασης  

5. Το από 3/6/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της 
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος (Managing Authority of ETCP) 
περί παροχής διευκρινήσεων για τις συμβάσεις των επαληθευτών του 
Μητρώου,  

6. Το από 28/9/2020 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και  
Περιβάλλοντος, περί ορισμού Επόπτη Παρακολούθησης της 
παραπάνω Δημόσιας Σύμβασης 

7. Την με αρ. πρωτ. 9462/18–6–2021 Γνωμοδότηση του Επόπτη 
Παρακολούθησης της παραπάνω Δημόσιας Σύμβασης. 

8. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 3 της Δημόσιας Σύμβασης 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Ελεγκτικής 
(Πιστοποίησης) στα πλαίσια της Πράξης με το ακρωνύμιο “Less Waste 
II», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 2.999,99 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ως εξής: «Η διάρκεια της παρούσας 
σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι την ημέρα 
ολοκλήρωσης των διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων από τον 
επαληθευτή και οπωσδήποτε έως την 31/12/2023. Σε περίπτωση παράτασης 
του έργου, LESS WASTE II, παρατείνεται αντίστοιχα και η διάρκεια της 
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παρούσας σύμβασης, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου», 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016. 
Όλοι οι υπόλοιπο όροι της ως άνω αρχικής Σύμβασης παραμένουν ως έχουν. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 180/2021 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                           
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