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ΘΕΜΑ:  Έγκριση Τροποποίησης της σύμβασης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», προκειμένου να συμπεριληφθεί το άρθρο 53  παρ. 9 του                              
ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών - Π86/18

Λαμβάνοντας υπόψιν:

• Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 

συγκεκριμένα:

➢ Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά 

τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»

➢ Την περίπτωση στ’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο 

η Επιτροπή  Παραλαβής της Σύμβασης της προμήθειας εισηγείται και για ζητήματα 

τροποποίησης των συμβάσεων  προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
➢ Τις παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας  

αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα 

με την αριθ. 95213-5/10/22 Εγκύκλιο Εφαρμογής του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων προς όλες τις αναθέτουσες αρχές Δημοσίων Συμβάσεων, 

➢ Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4412/2016 «Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ)»

• Τις διατάξεις του ν. 4965/2022 άρθρο 7 (ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών στις Δημόσιες Συμβάσεις 

τροποποίηση του άρθρου 53 παρ. 9 του ν.4412/2016),

• Τις διατάξεις του ν. 5013/2023, «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο 

τομέα και άλλες διατάξεις»,

• Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

• Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Ενιαίας Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με αριθ. πρωτ. 3802/14-06-2017 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά  τους»,

• Την Κατευθυντήρια Οδηγία 3 της Ενιαίας Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  με αριθμ. πρωτ. 3220/30-07-2014 με θέμα: “Η Συμφωνία-Πλαίσιο στις Δημόσιες 

Συμβάσεις”,

• Το με αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) με ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ,

• Τη με αριθ. πρωτ. 95213/05-10-2022  Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με 

ΑΔΑ: 6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ και θέμα: Εγκύκλιος εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του 

ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και υπηρεσιών»

• Τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 38224/22-10-2018 διακήρυξης, με ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003897278,                     

• Τη με αριθμό 048/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό πρωτ. 11849/18-02-2021 με 

ΚΗΜΔΗΣ: 21AWRD008665955 και ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6ΕΗ5ΩΕΒ-ΨΥΨ που αφορά την έγκριση πρακτικού 

και ανάδειξη οριστικών αναδόχων,

• Τη με αριθμό 11/2021 Πράξη του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθμ. πρωτ.                             

21190/30-03-2021,

• Την  Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Τεκμαιρόμενη 

νομιμότητα της αριθμ. 48/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, 

• Τη με αριθμ. πρωτ. 41753/15-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008768035) Συμφωνία Πλαίσιο τριετούς 

διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

• Τη με αριθμ. πρωτ. 55122/21-07-2022 Πρόσκληση συμμετοχής σε επαναληπτική διαγωνιστική 

διαδικασία για  την σύναψη 2ης εκτελεστικής σύμβασης της με αριθμό πρωτ. 41753/15-06-2021 

Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς διάρκειας,

• Τη με αριθμό 352/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό πρωτ. 75304/12-10-2022 που 

αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και ανάδειξη οριστικών αναδόχων,

• Τη με αριθμ. πρωτ. 87299/28-11-22 2η Εκτελεστική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011681664), βάση 

της με αριθμ. πρωτ. 41753/15-06-2021 υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, 

με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» (Όσο αφορά τη 1η Ομάδα: Α΄: Είδη 
παντοπωλείου – καντίνας και τη 2η Ομάδα: Ζ΄: Είδη Παντοπωλείου-Έλαια)», με συνολικό 

προσφερόμενο ποσό 126.001,14€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ (για όλες τις ομάδες 

συμπεριλαμβανομένου και της 2ΣΤ), με ανάδοχο την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία 

«ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ». Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως άρχεται από την ανάρτηση του 

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/upgkimdis/protected/home.xhtml;jsessionid=V1u9D86yZZoJ_Vl7zsPw2lia2cxAKSn9MmnNJrTilac_T32c1-nf%211601273741?cid=1
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συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (28/11/2022), μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό 

προμήθεια ειδών, και ολοκληρώνεται εντός δώδεκα (12) μηνών, τηρουμένων των προβλέψεων 

του εδάφιου β’ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4412/16.

• Την με αριθμό 012/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΧΦΗΩΕΒ-ΑΜΩ) περί ορισμού 

επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής,  

• Το από 16/02/2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ενημερωτικό σημείωμα του τμήματος 

Προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου ότι το συμβατικό υπόλοιπο της σύμβασης είναι διαθέσιμο και θα 

καλυφθεί από τις πιστώσεις του  προϋπολογισμού 2023.

• Την με αριθμ. πρωτ. 12140/15-02-2023 αίτηση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ» με θέμα: «Αίτημα ενσωμάτωσης άρθρου περί ρήτρας 

αναπροσαρμογής τιμής» όσο αφορά την 1η Ομάδα: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. - Α΄: 

Είδη παντοπωλείου – καντίνας και τη 2η Ομάδα: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών: Ζ΄: Είδη Παντοπωλείου-Έλαια.

• Τα από 17/02/2023 και 20/02/2023 Πρακτικά γνωμοδότησης των επιτροπών παραλαβής και 

παρακολούθησης της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας και Υγείας,

Και δεδομένου ότι:
        

1. Η αναπροσαρμογή των τιμών λαμβάνει χώρα αποκλειστικά κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών 

υπό τις προϋποθέσεις του νόμου. Συνεπώς, και στην περίπτωση των εκτελεστικών της συμφωνίας 

πλαίσιο συμβάσεων εφαρμόζεται μετά τη σύναψη αυτών, δεδομένου ότι για τον υπολογισμό της 

αναπροσαρμοσμένης τιμής  λαμβάνεται υπόψιν ο Δείκτης τιμών καταναλωτή  όπως έχει ανακοινωθεί 

από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης 

των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η αρχική προσφορά 

του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. 

2. Η αναπροσαρμογή τιμών υπόκειται σε προϋποθέσεις οι οποίες πληρούνται σωρευτικά διότι:

α) Ο διαγωνισμός για τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο διενεργήθηκε το 2018 οπότε έχουν 

παρέλθει, κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών, δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο,

β) Η μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών διάρκεια της σύμβασης που στη συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι Συμφωνία Πλαίσιο πληροίτε διότι η διάρκεια της με ΑΔΑΜ: 21SYMV008768035 Συμφωνίας 

Πλαίσιο είναι τριετής, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος,

γ) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι μικρότερος από μείον τρία 

τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),

δ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής 

της τιμής. 
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3. Η αναπροσαρμογή της τιμής θα λαμβάνει χώρα μηνιαίως κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 132 του                                

ν. 4412/2013 και της παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τον μαθηματικό 

τύπο Τ = Τπροσφοράς x (1+ΔΤΚ) που προβλέπεται στις περιπτώσεις αναπροσαρμογής τιμών (σύμφωνα 

με τη με αριθ. πρωτ. 95213/05-10-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

 *      Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, 
όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του 
χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η 
προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων

**    Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και  
***   Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

4. Οι επελθούσες μεταβολές στις τιμές των προϊόντων και των υλικών καθιστούν προβληματική, έως 

αδύνατη, την συνέχιση των εκτελούμενων συμβάσεων και θέτουν άμεσα θέμα βιωσιμότητας των 

επιχειρήσεων που εκτελούν δημόσιες συμβάσεις. 

5. Βάση της παρ. 2 του ν. 4965/2022, σύμφωνα με την οποία η παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 

4412/2016, μπορεί να εφαρμόζεται, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, και σε συμφωνίες 
πλαίσιο προμήθειας αγαθών που έχουν ήδη ανατεθεί και εκτελούνται μέσω των εκτελεστικών 
κατά την έναρξη ισχύος του νόμου. Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα να 

εφαρμόζουν τον μαθηματικό τύπο που προβλέπεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 

αποκλειστικά και μόνο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτήν και 

αναλύθηκαν στην παρούσα. Με δεδομένο ότι για τις εν λόγω συμβάσεις δεν είχε προβλεφθεί στα 

έγγραφα της σύμβασης ο σχετικός μαθηματικός τύπος, η εφαρμογή του προϋποθέτει την 

τροποποίηση της οικείας σύμβασης στο πλαίσιο του άρθρου 132 του ν. 4412/2016».

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15-06-2021 υπογραφείσας 

Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος για την 

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» (ΑΔΑΜ: 

21SYMV008768035), με έναρξη εφαρμογής του όρου περί αναπροσαρμογής τιμής στη με αριθμ. πρωτ. 

87299/28-11-22 2η Εκτελεστική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011681664 2022-11-28), που συνάφθηκε 

δυνάμει της ανωτέρω υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΣΚΟΥΡΙΑ 

ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑ» (Όσο αφορά τη 1η Ομάδα: Α΄: Είδη παντοπωλείου – καντίνας και τη 2η Ομάδα: Ζ΄: Είδη 

Παντοπωλείου-Έλαια), προκειμένου να συμπεριληφθεί το άρθρου 53  παρ. 9 του ν. 4412/2016 περί 

εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 άρθρο 132, του 

άρθρου 53 παρ. 9 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, του ν. 4965/2022 άρθρο 7 (ρήτρα αναπροσαρμογής 

τιμών στις Δημόσιες Συμβάσεις τροποποίηση του άρθρου 53 παρ. 9 του ν.4412/2016) και της με αριθμ. 

πρωτ. 95213/05-10-2022 Εγκύκλιου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: 

6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ.

Οι λοιποί όροι των συμβάσεων να παραμείνουν αμετάβλητοι.

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/upgkimdis/protected/home.xhtml;jsessionid=V1u9D86yZZoJ_Vl7zsPw2lia2cxAKSn9MmnNJrTilac_T32c1-nf%211601273741?cid=1
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Η ανωτέρω τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση των συμβάσεων και πληρούνται σωρευτικά οι 

προϋποθέσεις που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 132 του ν.4412/2016.

Συνημμένα: 1 Η με αριθμ. πρωτ. 12140/15-02-2023 αίτηση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ»

2 Η με αριθμ. πρωτ. 38224/22-10-2018 διακήρυξη

3.1. Η με αριθμ. πρωτ. 41753/15-06-2021 Συμφωνία Πλαίσιο

3.2. Η με αριθμό 11/2021 Πράξη του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

4 Η με αριθμ. πρωτ. 87299/28-11-22 2η Εκτελεστική Σύμβαση

5 Η με αριθ. πρωτ. 95213/05-10-2022  Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

6 Το ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος Προϋπολογισμού

7. Το από 17/02/2023 Πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης 

της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής 

8. Το από 20/02/2023 Πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης 

 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας

Ο Δήμαρχος α.α.

Βομπιράκη Νικολέττα 
Αντιδήμαρχος
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