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 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1537/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 17ο  
Έγκριση του από 05-07-2022 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της 
υπ΄ αρ. 4/2022 Σύμβασης της Π..Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών λόγω αναπροσαρμογής τιμής του 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της 
ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.  
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Παπαθανάση, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της 
Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’ αρ. 
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  

6. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 161 (ΦΕΚ 145 Α’/23-6-2000) «Μεταβίβαση στις 
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» σε συνδυασμό με τις όμοιες της Υ.Α. 4367/8-2-
2001 (ΦΕΚ 174 Β’/21-2-2001), σύμφωνα με τις οποίες: «..Στην έννοια των λειτουργικών 
δαπανών του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 161/200 (ΦΕΚ 145 Α’) εντάσσονται όλες οι δαπάνες 
διοίκησης και λειτουργίας όπως: τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, φωτισμός, ύδρευση, 
καθαρισμός, εκτυπώσεις, εκδόσεις, μεταφορές υλικών, προμήθειες κ.λπ. και καλύπτονται από 
τον Προϋπολογισμό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.» 

9. Τις υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/03-09-2019), 625207/2021 (ΦΕΚ 
3353/Β΄/26-07-2021) 450172/2022 (ΦΕΚ 2697/τ.Β΄/01-06-2022) και 23612/2022 (ΦΕΚ 
Υ.Ο.Δ.Δ. 9/12-01-2022) Αποφάσεων του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με ορισμό 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων/Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών. 

10. Την υπ΄αρ. 27/2021 (ΑΔΑ: Ω2Ν87Λ7-Ψ25) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ΄αρ. 2/2021 Διακήρυξης. 

11. Την υπ΄αρ. 2/2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008087613) για την εφαρμογή Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης 
και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της 
Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής και των Κ.Ε.Σ.Υ. για τα έτη 2021, 2022, 2023 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 51121/20-01-2022 (ΑΔΑ: 6Θ3Μ7Λ7-ΣΞΡ, ΑΔΑΜ: 22REQ009953572) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1267 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής.   

13. Την υπ΄ αρ. 1932/2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΗΗ7Λ7-477) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αρ. 4/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.  

14. Την  υπ’ αρ. 4/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (ΑΔΑΜ: 21PROC009231834). 
15. Την υπ’ αρ. 2331/2021 (ΑΔΑ: ΨΑ3Υ7Λ7-ΠΓΔ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση του υπ’ αρ. 9/2021 Πρακτικού της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών της υπ’ αρ. 4/2021 Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών». 

16. Την υπ’ αρ. 2889/2021 (ΑΔΑ: 6Η027Λ7-ΧΝ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση των υπ’ αρ. 15/2021 και 21/2021 Πρακτικών της 
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων της υπ’ αρ. 4/2021 Πρόσκλησης 
υποβολής οικονομικών προσφορών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών». 

17. Την υπ’ αρ. 4/2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010126012) της υπηρεσίας μας με την ανάδοχο 
εταιρεία «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ» για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού 
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χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων αρμοδιότητας Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
Περιφέρειας Αττική.  

18. Η από 26-04-2022 επιστολή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ» σχετικά με αναθεώρηση 
τιμής της σύμβασης για το υπόλοιπο του είδους φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 λόγω των 
προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην 
Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19. 

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. 507465/03-06-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας στην εταιρεία «ΑΦΟΙ 
ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ» με το οποίο ζητούνται στοιχεία για την εν λόγω αναπροσαρμογή τιμής του 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4. 

20. Η από 06-06-2022 απαντητική επιστολή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ» από την οποία 
προκύπτει αύξηση τιμής του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 σε ποσοστό 117,64%, με 
συνημμένα τιμολόγια αγοράς χαρτιού Α4. 

21. Το υπ’ αρ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα 
προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην 
Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19». 

22. Το υπ’ αρ. πρωτ. 612176/29-06-2022 έγγραφό μας στην αρμόδια Επιτροπή.  
23. Το από 05-07-2022 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ/νσεων: Μεταφορών & Επικοινωνιών, 
Ανάπτυξης, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων και του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη, της ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής,  το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 
επισυνάπτεται, παρατίθεται και έχει ως εξής: 

Στο Περιστέρι σήμερα την 5-7-2022 συνήλθε σε συνεδρίαση η Τριμελής Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ/νσεων: 
Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων και του Γρ. 
Αντιπεριφερειάρχη, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με 
την υπ’ αριθμ.  152/2022  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ:65ΟΙ7Λ7-Ω08), όπως ισχύει. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες τα τακτικά μέλη: Αρκούδης Κωνσταντίνος, Στίγκα Παρασκευή και 
Πρέκκα Ελένη και απόντες ουδείς. 
 
Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος: 
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4/2022 Σύμβασης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, λόγω αναπροσαρμογής τιμής του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 λόγω 
των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην 
Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19». 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Το υπ’ αρ. πρωτ  612176/29-06-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθηνών. 

2.  Την από 26-04-2022 επιστολή της εταιρείας «Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε», σχετικά με 
αναθεώρηση τιμής της σύμβασης για το υπόλοιπο του είδους φωτοαντιγραφικό χαρτί 
Α4 λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της ενεργειακής 
κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-
19. 

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 507466/03-06-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθηνών προς την εταιρεία «Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε».  

4. Την  από 06-06-2022 απαντητική επιστολή της εταιρείας «Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε», από 
την οποία προκύπτει αύξηση της τιμής του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 σε 
ποσοστό 117,64%, με συνημμένα τιμολόγια αγοράς χαρτιού Α4. 

5. Την  υπ’ αρ. 4/2022 Σύμβαση για την Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, με συνημμένη την οικονομική προσφορά.  

6. Το υπ’ αρ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την 
αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της 
ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών 
του COVID-19». 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 132 και 201 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και  το άρθρο 2ο της υπ΄ αρ. 4/2022 
σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία «Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε» σύμφωνα με 
το οποίο «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
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απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου» 

Επιπρόσθετα η επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ 612176/29-06-
2022  έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, η συμβατική αξία της 
δεσμίδας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 είναι 2,11 € προ ΦΠΑ, σύμφωνα με την οικονομική 
προσφορά της αναδόχου εταιρείας  «Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε». Κατόπιν της  από 06-06-2022 
επιστολή της εταιρείας και τα συνημμένα τιμολόγια, προκύπτει ότι έχει επέλθει αύξηση στην 
τιμή του φωτοαντιγραφικού χαρτιού ποσοστού 117, 64% και η ζητούμενη αναπροσαρμογή 
για τις υπολειπόμενες ποσότητες φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (μη παραδοθέντες ή/και μη 
τιμολογηθέντες) των 1.525 δεσμίδων έχει ως  εξής:  

 Πίνακας 1. Αναπροσαρμογή συμβατικής αξίας λόγω αναπροσαρμογής τιμής 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4
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ΙΜΗ  Δεσμίδας Α4 
βάσει ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(προ ΦΠΑ) 

Ποσοστό 
αύξησης  

Ποσό 
αύξηση  

Τιμή 
Δεσμίδας 

Α4  με 
αναπρ. 
117,64% 

(προ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
Υπολειπόμεν
η ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Δεσμίδες) 

Αξία 
υπολειπόμενων 

δεσμίδων με 
αναπροσαρμογή 
τιμής χαρτιού Α4 

117,64%  

Αξία 
υπολειπόμενω

ν δεσμίδων 
βάσει 

Σύμβασης  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΥΞΗΣΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

Αρχική 
Συνολική 

Συμβατική 
Αξία (προ 

ΦΠΑ)  

 Νέα 
Συνολική 

Συμβατική 
Αξία με 

αναπροσαρμ
ογή (προ 

ΦΠΑ)  

Ποσοστό 
αύξησης 

Συνολικής 
Συμβατικής 

αξίας 

2,11 € 117,64% 2,48 € 4,59 € 1.525 6.999,75 € 3.217,75 € 3.782,00 € 30.888,26 € 34.670,26 € 

12,24% 
    ΦΠΑ 

1.679,94 € 772,26 € 907,68 € 7.413,18 € 8.320,86 € 

 
 

 
  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
συμπ. ΦΠΑ 

8.679,69 € 3.990,01 € 4.689,68 € 38.301,44 € 42.991,12 € 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή,  

                                                                                ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

Υπέρ της τροποποίησης της υπ΄ αρ. 4/2022 Σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία «Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε» για την  προμήθεια ειδών γραφικής 
ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, με  αναπροσαρμογή της  τιμής των υπολειπόμενων ποσοτήτων  1.525 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (μη 
παραδοθέντων ή/και μη τιμολογηθέντων) σε ποσοστό 117,64%, λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, της 
κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19 και σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα 1. 
 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα.  

24. Το γεγονός ότι  η σύμβαση τροποποιείται με ποσοστό αύξησης 12,24% το οποίο δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.  

25. Τις διατάξεις των άρθρων 132 και 201 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και  το άρθρο 2ο της υπ΄ αρ. 
4/2022 σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία «Αφοί Ζυριχίδη Ο.Ε» σύμφωνα με το οποίο «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη 
διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου». 

26. Το γεγονός ότι η ποσότητα χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Βαθμολογικών Κέντρων Πανελληνίων Εξετάσεων Γ΄ Αθήνας έχει παραδοθεί 
προκειμένου να διεξαχθούν απρόσκοπτα οι Πανελλήνιες Εξετάσεις, χωρίς να έχει όμως τιμολογηθεί,  και η ποσότητα αυτή έχει συμπεριληφθεί στην 
αναπροσαρμογή του τιμήματος.    

27. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 111101 με ποσό 4.689,68 € οικονομικού έτους 2022 του Ειδικού Φορέα 03072. 

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
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Την έγκριση του από  05-07-2022 Πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής, σχετικά με την τροποποίησης της υπ΄ αρ. 4/2022 Σύμβασης «Προμήθεια ειδών 

γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης, του 1ου και 2ου ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΣΥ) Γ’ Αθήνας, αρμοδιότητας της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής» με την ανάδοχο 

εταιρεία «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε» με  αναπροσαρμογή της  τιμής των υπολειπόμενων ποσοτήτων 1.525 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (μη 

παραδοθέντων ή/και μη τιμολογηθέντων), λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και 

των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του ανωτέρω Πρακτικού, ως εξής:    

  

ΤΙΜΗ  Δεσμίδας 
Α4 βάσει 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (προ 
ΦΠΑ) 

Ποσοστό 
αύξησης  

Ποσό 
αύξηση  

Τιμή 
Δεσμίδας 

Α4  με 
αναπρ. 
117,64% 

(προ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
Υπολειπόμεν
η ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Δεσμίδες) 

Αξία 
υπολειπόμενων 

δεσμίδων με 
αναπροσαρμογή 
τιμής χαρτιού Α4 

117,64%  

Αξία 
υπολειπόμενω

ν δεσμίδων 
βάσει 

Σύμβασης  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΥΞΗΣΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

Αρχική 
Συνολική 

Συμβατική 
Αξία (προ 

ΦΠΑ)  

 Νέα 
Συνολική 

Συμβατική 
Αξία με 

αναπροσαρμ
ογή (προ 

ΦΠΑ)  

Ποσοστό 
αύξησης 

Συνολικής 
Συμβατικής 

αξίας 

2,11 € 117,64% 2,48 € 4,59 € 1.525 6.999,75 € 3.217,75 € 3.782,00 € 30.888,26 € 34.670,26 € 

12,24% 
    ΦΠΑ 24% 

1.679,94 € 772,26 € 907,68 € 7.413,18 € 8.320,86 € 

 
 

 
   

ΣΥΝΟΛΟ 
συμπ. ΦΠΑ 

8.679,69 € 3.990,01 € 4.689,68 € 38.301,44 € 42.991,12 € 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 111101 με ποσό 4.689,68 € οικονομικού έτους 2022 του Ειδικού Φορέα 03072. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση του από  05-07-2022 Πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής, σχετικά με την τροποποίησης της υπ΄ αρ. 4/2022 Σύμβασης «Προμήθεια ειδών 

γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης, του 1ου και 2ου ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΣΥ) Γ’ Αθήνας, αρμοδιότητας της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής» με την ανάδοχο 

εταιρεία «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε» με  αναπροσαρμογή της  τιμής των υπολειπόμενων ποσοτήτων 1.525 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (μη 

παραδοθέντων ή/και μη τιμολογηθέντων), λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και 

των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του ανωτέρω Πρακτικού, ως εξής:    
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ΤΙΜΗ  Δεσμίδας 
Α4 βάσει 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (προ 
ΦΠΑ) 

Ποσοστό 
αύξησης  

Ποσό 
αύξηση  

Τιμή 
Δεσμίδας 

Α4  με 
αναπρ. 
117,64% 

(προ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
Υπολειπόμεν
η ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Δεσμίδες) 

Αξία 
υπολειπόμενων 

δεσμίδων με 
αναπροσαρμογή 
τιμής χαρτιού Α4 

117,64%  

Αξία 
υπολειπόμενω

ν δεσμίδων 
βάσει 

Σύμβασης  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΥΞΗΣΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

Αρχική 
Συνολική 

Συμβατική 
Αξία (προ 

ΦΠΑ)  

 Νέα 
Συνολική 

Συμβατική 
Αξία με 

αναπροσαρμ
ογή (προ 

ΦΠΑ)  

Ποσοστό 
αύξησης 

Συνολικής 
Συμβατικής 

αξίας 

2,11 € 117,64% 2,48 € 4,59 € 1.525 6.999,75 € 3.217,75 € 3.782,00 € 30.888,26 € 34.670,26 € 

12,24% 
    ΦΠΑ 24% 

1.679,94 € 772,26 € 907,68 € 7.413,18 € 8.320,86 € 

 
 

 
   

ΣΥΝΟΛΟ 
συμπ. ΦΠΑ 

8.679,69 € 3.990,01 € 4.689,68 € 38.301,44 € 42.991,12 € 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 111101 με ποσό 4.689,68 € οικονομικού έτους 2022 του Ειδικού Φορέα 03072. 

 

 

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.  
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
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