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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 202/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  24ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-7-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 14496/8-7-2021πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε 
το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ. 41332/2-7-
2021, β) της υπ’αριθµ. 168/13727/5-7-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Τροποποίηση των συµβάσεων που αφορούν την προµήθεια: «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. 
Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας» µε κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α:0011242840. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµήτρης 
5. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
3. Αθηνά Τερζοπουλου 
4. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το ανωτερω ηµερήσιας διάταξης θέµα. Στη συνέχεια έδωσε τον 
λόγο στον Αντιδήµαρχο Νικ Φουρκιωτη, ο οποίος ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 13378/25-6-2021 εισήγησή του 
το Αυτ. Τµήµα Προγραµµατισµού, µας κάνει γνωστό ότι υπάρχει η ανάγκη  τροποποίησης των συµβάσεων 
που αφορούν την προµήθεια: «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας» 
µε κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α:0011242840, διότι πρέπει να διενεργηθεί η απαραίτητη διαδικασία εφαρµογής 
προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας διαδικασιών ανάληψης νοµικής δέσµευσης, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις του Προγράµµατος CLLD/LEADER, αλλά και για να χρησιµοποιήσουµε το έντυπο «Σχέδιο 
Σύµβασης» του ως άνω προγράµµατος, πιο συγκεκριµένα: 
«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για τροποποίηση των συµβάσεων που αφορούν την προµήθεια: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» µε κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α:0011242840».  
Σχετ. : Η 3836/13-11-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης. 
            Η 2493/04-08-2020 Απόφαση προέγκρισης ∆ιακήρυξης 
   Ο  ∆ήµος Εορδαίας, υπέβαλε πρόταση για το έργο µε τίτλο : «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου 
Τ.Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας» µε Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011242840 στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας (ΠΑΑ 2014-2020) «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», 
προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα CLLD/LEADER, Μέτρο 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020»,  Υποµέτρο 19.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», σύµφωνα µε την 179/2018 (Α∆Α: 65Η9ΩΡ6-ΩΞ9) Α.∆.Σ. Εορδαίας. 
προµήθεια του θέµατος έχουν διενεργηθεί όλες οι νόµιµες διαδικασίες δηµοπράτησης της προµήθειας. Η 
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Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης εξέδωσε την υπ’αριθµ. : 3836/13-11-2019 (Α∆Α:7Ζ6Ν7ΛΨ-31Π) απόφαση 
ένταξης της ως άνω πράξης στο ως άνω Επιχειρησιακό πρόγραµµα µε συνολική δηµόσια δαπάνη 40.319,00 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α..  
 Για την εν λόγω πράξη, υποβλήθηκε αίτηµα προέγκρισης δηµοπράτησης από το Τµήµα Προγραµµατισµού 
Οργάνωσης και                  Πληροφορικής, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Π.∆.Μ. και εκδόθηκε η µε 
αριθµ. 2493/04-08-2020 θετική γνώµη. Ο ∆ήµος Εορδαίας µε την µε αριθ. 216/2020 (Α∆Α: Ω3ΡΘΩΡ6-ΦΚΠ) 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφάσισε την έγκριση της µε αριθµ. : 25/2018 Μελέτης της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, των τευχών δηµοπράτησης και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής 
συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την «Προµήθεια εξοπλισµού κτιρίου 
πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας» προϋπολογισµού 40.319,00 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α..  
Την 01-12-2020 έγινε η διακήρυξη της συνοπτικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου µε Α.Π. 25557/01-12-
2020. Από το έλεγχο των προσφορών αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι , η BON STUDIO AEBE για την 
ΟΜΑ∆Α 1 και η EVEN ΙΚΕ για την ΟΜΑ∆Α 2, ενώ τα υπόλοιπα τµήµατα κηρύχτηκαν άγονα σύµφωνα µε το 
26557/11-12-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού το οποίο εγκρίθηκε από την 
291/2020(Α∆Α: ΨΞΕ7ΩΡ6-∆ΟΦ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης Συνοπτικού διαγωνισµού µε Α.Π. 1368/25-1-21 το οποίο 
εγκρίθηκε από την 57/2021 (Α∆Α: 6Ζ2ΦΩΡ6-ΛΒ6) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση της 
προµήθειας στους παραπάνω αναδόχους. Ο ∆. Εορδαίας προχώρησε στη συνέχεια στη σύναψη των 
σχετικών Συµφωνητικών µε Α.Π. 7808/14-4-21 & µε Α.Π. 7808/14-4-217936/15-4-21 αντίστοιχα, αγνοώντας 
την απαίτηση του προγράµµατος για διαδικασία ανάληψης νοµικής δέσµευσης, στάδιο πριν την υπογραφή 
της σύµβασης 
  Σύµφωνα µε τον Οδηγό Προληπτικών Ελέγχων της Ε.Υ. Εφαρµογής του Προγράµµατος CLLD/LEADER, 
είναι απαραίτητη η διαδικασία εφαρµογής προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας διαδικασιών ανάληψης νοµικής 
δέσµευσης, γι’ αυτό ζητούµε την τροποποίηση των συµβάσεων έτσι ώστε να πάρουµε την απαραίτητη 
προέγκριση από την Ε.Υ. Εφαρµογής του Προγράµµατος CLLD/LEADER, αλλά και να χρησιµοποιήσουµε το 
έντυπο «Σχέδιο Σύµβασης» του ως άνω προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι η τροποποίηση δεν µεταβάλει τη 
συνολική φύση της Σύµβασης, αλλά ούτε και το οικονοµικό περιεχόµενο αυτής.  
Εισηγητικό σκέλος:  
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση των παραπάνω 
συµφωνητικών σύµφωνα µε το «Σχέδιο Σύµβασης» του προγράµµατος και κατόπιν έγκρισης ανάληψης της 
νοµικής δέσµευσης από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος. Η τροποποίηση  σύµφωνα µε 
την παράγραφο 4.4 «Τροποποίηση της σύµβασης κατά τη διάρκειά της» της διακήρυξης και του άρθρου 132 
του Ν.4412/2016 παρ. 1.» 
 
Για το ανακύψαν ζήτηµα συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών  και συνέταξε 
την υπ’αριθµ 13177/23-6-2021 γνωµοδότηση στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σήµερα την 23-6-2021  συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  προµηθειών µε 
συµβατική αξία άνω των 2.500,00€ που συγκροτήθηκε µε την 183/2020  απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, αποτελούµενη από τους: 
1) Στενηµαχαλή ∆έσποινα   , υπάλληλος του ∆ήµου ως Πρόεδρος 
2) Πετρίδης Νικόλαος    , υπάλληλος του ∆ήµου ως  αναπληρωµατικό µέλος 
3) Κανδυλιώτου Αθηνά , υπάλληλος του ∆ήµου ως µέλος 
  
Η επιτροπή διαγωνισµού αφού έλαβε υπόψη : 

1. To N. 4412/2016 “ ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και κυρίως τα άρθρα 201 και 132 «Τροποποίηση Συµβάσεων κατά τη διάρκεια τους». 

2. Την µε αριθµ. πρωτ. 25557/1-12-2020 διακήρυξη (Α∆ΑΜ : 20PROC007747029) για την προµήθεια:                 
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» και 
ιδίως την παράγραφο 4.4 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της.  Η σύµβαση µπορεί να 
τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο 
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σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 

3. Τις συµβάσεις προµηθειών µε αριθµ. πρωτ. 7808/14-4-2021 µε τον ανάδοχο την εταιρεία BON 
STUDIO AEBE και µε αριθ. πρωτ. 7936/15-4-2021 µε τον ανάδοχο την εταιρεία EVEN IKE. 

4. Τον Οδηγό Προληπτικών Ελέγχων της Ε.Υ. Εφαρµογής Προγράµµατος CLLD/LEADER, σύµφωνα µε 
τον οποίο είναι απαραίτητη η διαδικασία εφαρµογής προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας διαδικασιών 
ανάληψης νοµικής δέσµευσης, γι’ αυτό ζητούµε την τροποποίηση της σύµβασης έτσι ώστε να 
πάρουµε την απαραίτητη προέγκριση από την Ε.Υ. Εφαρµογής του Προγράµµατος CLLD/LEADER, 
αλλά και να χρησιµοποιήσουµε το έντυπο «Σχέδιο Σύµβασης» του ως άνω προγράµµατος. 
Επισηµαίνεται ότι η τροποποίηση δεν µεταβάλει τη συνολική φύση της Σύµβασης, αλλά ούτε και το 
οικονοµικό περιεχόµενο αυτής.  

5. Το άρθρο 132 του Ν. 4412/16 όπου αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 1.  γ): αα) η ανάγκη 
τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µία 
επιµελή αναθέτουσα αρχή, & ββ) η τροποποίηση δε µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµβασης και 
όπως εκτενέστερα αναφέρονται στο προαναφερθέν άρθρο. 

 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  

Την αναγκαιότητα τροποποίησης των προαναφερθέντων συµβάσεων, έτσι ώστε να διενεργηθεί η απαραίτητη 
διαδικασία εφαρµογής προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας διαδικασιών ανάληψης νοµικής δέσµευσης, 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Προγράµµατος CLLD/LEADER, αλλά και για να χρησιµοποιήσουµε το 
έντυπο «Σχέδιο Σύµβασης» του ως άνω προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι η τροποποίηση δεν µεταβάλει τη 
συνολική φύση της Σύµβασης, αλλά ούτε και το οικονοµικό περιεχόµενο αυτής.» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 
                               

Αριθµ. Απόφ. 202/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 “ ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κυρίως τα άρθρα 201 και 132 «Τροποποίηση Συµβάσεων κατά τη διάρκεια 
τους» 
3. τις συµβάσεις προµηθειών µε αριθµ. πρωτ. 7808/14-4-2021 µε τον ανάδοχο την εταιρεία BON STUDIO 
AEBE και µε αριθ. πρωτ. 7936/15-4-2021 µε τον ανάδοχο την εταιρεία EVEN IKE. 
4. την υπ’αριθµ 13378/25-6-2021 εισήγησή του το Αυτ. Τµήµα Προγραµµατισµού & τον Οδηγό Προληπτικών 
Ελέγχων της Ε.Υ. Εφαρµογής Προγράµµατος CLLD/LEADER 
5. την υπ’αριθµ 13177/23-6-2021 γνωµοδότηση της Επιτροπής 
                                                               

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Αποδέχεται την υπ’αριθµ 13177/23-6-2021 γνωµοδότηση της Επιτροπής και αποφασίζει την τροποποίηση 
των προαναφερθέντων συµβάσεων, έτσι ώστε να διενεργηθεί η απαραίτητη διαδικασία εφαρµογής 
προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας διαδικασιών ανάληψης νοµικής δέσµευσης, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις του Προγράµµατος CLLD/LEADER, αλλά και χρήσης του έντυπου «Σχέδιο Σύµβασης» του 
ως άνω προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι η τροποποίηση δεν µεταβάλει τη συνολική φύση της Σύµβασης, 
αλλά ούτε και το οικονοµικό περιεχόµενο αυτής. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  202/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης  
4. Στέφανος Μπιγγας 
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