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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           26η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                την 31.05.2022 

                                  (Αριθμ. Πρωτ. 41175/02.06.2022) 

      Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και     

ώρα 09:00 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 38971/27.05.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου 

της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  

Επιτροπής στις 27.05.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 

4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές 

Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, 

άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για 

την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.           Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.       «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.        «      « 

            ΑΠΟΦΑΣΗ –197– 

           Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση του υπ. αριθ. πρωτ. 37636/23-05-22 

αιτήματος της εταιρείας Αιγαίον Ε.Π.Ε. σχετικά με την   «1η Εκτελεστική σύμβαση βάσει της με αριθ. 

πρωτ. 46222/30-06-2021 υπογραφείσας Συμφωνίας – Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας συμπ. του 

δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου 
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Ιλίου» (ομάδες 1η & 3η Γάλα επτά ημερών)».     

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 38404/26.05.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

« Έχοντας υπόψη: 

• Την υπ. αριθ. πρωτ. 2040/13-04-22 διευκρίνιση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σχετικά «με την αύξηση τιμών και 

τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία 

και των συνεχιζόμενων συνεπειών του covid-19»  

• Την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη 

διάρκεια τους   

• Τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ. 1γ. του ν.  Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  που 

αναφέρει τα εξής: «…όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋ-ποθέσεις: 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.» 

• Το υπ. αριθ. πρωτ. 37636/23-05-22  αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «Αιγαίον Ε.Π.Ε.» στο 

οποίο αναφέρει με θέμα ανατίμηση προϊόντων:    

…..Λόγω της ραγδαίας αναπροσαρμογής των τιμών στην αγορά των τροφίμων, οφειλόμενη στην 

πρωτοφανή και μη αναμενόμενη αύξηση των δαπανών  (αύξηση ηλεκτρικού ρεύματος - αύξηση 

καυσίμων - αύξηση κόστους παραγωγής) η οποία επιτάθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και 

της ενεργειακής κρίσεως που καθημερινά επιδεινώνεται, η εταιρεία μας βρίσκεται πλέον σε 

αντικειμενική αδυναμία, που δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε οιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα 

της και η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από την εταιρεία μας κατά την ημερομηνία 

υποβολής της Προσφοράς της.  Αφορά ένα γεγονός τυχηρό, γεγονός δηλαδή που οφείλεται σε 

αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας , εκτός της σφαίρας επιρροής της εταιρείας μας, με συνέπεια η 

εταιρεία μας να πλήττεται και να ζημιώνεται με τις υπάρχουσες τιμές. Βάσει των προαναφερθέντων 

και μη έχοντας δυνατότητα να πράξουμε αλλιώς και άνευ οποιασδήποτε υπαιτιότητας , αιτούμαστε 

την τροποποίηση της σύμβασης καθώς η χρονική περίοδος μέχρι την λήξη της Σύμβασης είναι αρκετά 

μεγάλη ( Ημερομηνία Λήξης 31/12/2022 ) κάτι που προκαλεί τεράστια ζημία στην εταιρεία μας, 

σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1γ Ν. 4412/2016, (άρθρο 11 «Τροποποίηση της σύμβασης κατά την 

διάρκεια της») κατά το οποίο: μπορεί να γίνει τροποποίηση εν ισχύ σύμβασης υπό συγκεκριμένες 

περιστάσεις (η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε από περιστάσεις μη προβλέψιμες, η τροποποίηση δεν 

θα μεταβάλλει τη φύση της σύμβασης κλπ) και υπό την προϋπόθεση ότι -εφόσον η τροποποίηση 

αφορά σε αύξηση της τιμής- η αύξηση αυτή δεν θα υπερβαίνει το 50% της αξίας της εν ισχύ 

σύμβασης”. Εν συνεχεία παρακαλούμε όπως εξετάσετε το αίτημα μας για τροποποίηση της συμβάσης 

σύμφωνα με τις κάτωθι τιμές :  Σημειώνουμε, δε, ότι η προμηθεύτρια μας εταιρεία αρνείται να μας 

παραδώσει τα σχετικά προϊόντα στις τιμές που είχαμε συμφωνήσει. Η ισχύουσα κατάσταση 

αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον παρακάτω πίνακα, όπου ενδεικτικά αναφέρονται κάποια είδη από 

την ισχύουσα Σύμβαση: Σε κάθε περίπτωση, επειδή η εταιρεία μας έχει καλόπιστα εκπληρώσει μέχρι 

σήμερα τις υποχρεώσεις της εκ της ανωτέρω Συμβάσεως κατά 10% των ποσοτήτων, παρά το 

γεγονός ότι έχει ήδη υποστεί σημαντική οικονομική ζημιά, θεωρούμε ότι στα πλαίσια της αρχής της 
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αναλογικότητας, αλλά και στα πλαίσια του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό 

διαμορφώνεται από το εξαιρετικό μητρώο της εταιρείας μας και την αποδεδειγμένη αξιοπιστία της, 

που αποδεικνύεται από πλήθος εκπληρωμένων συμβάσεων, όπως επίσης και υπό το πρίσμα της 

γενικότερης αρχής που διέπει το δίκαιό μας συμφώνως προς την οποία κανένας δεν υποχρεώνεται 

στα αδύνατα, και σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία που παρέχει την δυνατότητα στην 

Αναθέτουσα Αρχή περί τροποποίησης της συναφθείσας σύμβασης και αναπροσαρμογής της 

συμβατικής τιμής σε ποσοστό έως 50% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης , παρακαλούμε να 

εξετάσετε το αίτημα μας ως γεγονός ανωτέρας βίας και ως απρόβλεπτη περίσταση και να 

προχωρήσετε σε τροποποίηση της εν λόγο σύμβασης.  

Παρακαλούμε  όπως αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 

και του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.»   

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

             Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Την απόρριψη του υπ. αριθ. πρωτ. 37636/23-05-2022 αιτήματος  της εταιρείας με την επωνυμία 

«Αιγαίον Ε.Π.Ε»  για ανατίμηση των προϊόντων και τροποποίηση της σύμβασης καθώς λόγω των 

αυξήσεων και ανατιμήσεων στις υπάρχουσες συμβάσεις καυσίμων, ενέργειας, συντηρήσεων κτλ, η 

επιβάρυνση του προϋπολογισμού είναι μεγάλη και ο Δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια τέτοια 

αναπροσαρμογή. 

 
 
 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                 Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,          

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,   

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Γαλούνης Δ. 
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