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Από το αριθ.9/16-3-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 76

Περίληψη
Τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών
κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών
μονάδων του Δήμου Ξάνθης ΟΜΑΔΑ Α: ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»,
σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του ν. 4412/16, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

Στην Ξάνθη, σήμερα 16 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης,
συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.5858/12-2-2021 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις
αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010
προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
4. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
5. Φανουράκης Εμμανουήλ
3. Ζερενίδης Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
3. Παπαχρόνης Ιωάννης
2. Παπαδόπουλος Κυριάκος
4. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω
τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την
αριθμ.πρωτ.5762/12-3-2021 εισήγηση Της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου
των συμβάσεων με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών
κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης» (άρθρο 221
παρ. 11 β και 11 ζ του ν.4412/2016) , η οποία έχει ως εξής:
«Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την
αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης», του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β’ έως ζ’ του
ν.4412/2016, η οποία αποτελείται από τους:
1. Δέσποινα Ράπτη, Πρόεδρο της Επιτροπής
2. Αθανάσιο Βαρελτζίδη, μέλος της Επιτροπής
3. Ιππόλυτο Πουτακίδη, μέλος της Επιτροπής.
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό 68/09-03-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, που αφορά τη
συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων με
τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &
αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης»,
2. Τη σχετική διάταξη της με αριθμό πρωτ. 31833/02-11-2018 διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη προμήθεια του Δήμου Ξάνθης.
3. Την με αριθμό πρωτ. 2809/30-01-2020 σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των
σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης – ΟΜΑΔΑ Α: Αθλητικά δάπεδα (Εσωτερικά – Εξωτερικά) –
Αθλητικός εξοπλισμός», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας
«ACTIONPLAY – Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
στις 13-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006288172) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7
του ν.4412/2016).
Την με αριθμό πρωτ. 4487/1-3-2021 αίτηση της εταιρείας «ACTIONPLAY – Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.
ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε», με την οποία ο ανάδοχος προτείνει τροποποιήσεις επί της με αριθμό πρωτ.
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2809/30-01-2020 σύμβασης, που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή,
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του
Δήμου Ξάνθης – ΟΜΑΔΑ Α: Αθλητικά δάπεδα (Εσωτερικά – Εξωτερικά) – Αθλητικός εξοπλισμός».
Συγκεκριμένα αναφέρουν σε αυτή:
««…Σε συνέχεια της 2ης αυτοψίας που κάναμε και την διαφαινόμενη κωλυσιεργία σε σχέση με την
επίστρωση νέας ασφάλτου, σας υποβάλλουμε την παρακάτω πρόταση για να μπορέσει να υλοποιηθεί η
παραπάνω σύμβαση. …
Προτείνουμε να αλλάξει σε μικρό βαθμό ο τρόπος τοποθέτησης του αθλητικού δαπέδου ούτως ώστε να
μην χρειαστεί ασφαλτόστρωση των αύλειων χώρων. Συγκεκριμένα :
➢ -Επίστρωση ειδικού συγκολλητικού υλικού
➢ -Στην συνέχεια θα τοποθετηθεί ένα στρώμα ρευστού μίγματος πολυουρεθάνης με λεπτόκοκκους
κόκκους καουτσούκ (cushion). Το μίγμα θα απλωθεί με ειδικό finisher ή ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να
δημιουργηθεί μια επιφάνεια ελαστική πάχους 6mm. Το μίγμα παρασκευάζεται επιτόπου με ειδικό
αναδευτήρα.
➢ -Στην συνέχεια και αφού στερεοποιηθεί η παραπάνω στρώση (24-48 ώρες) θα ακολουθήσει η
εφαρμογή τριών στρώσεων ακρυλικής βαφής αποτελούμενο από χαλαζιακή άμμο και συνθετικές
ρητίνες για την δημιουργία τελικής ανθεκτικής επιφάνειας στην τριβή και στην ηλιακή ακτινοβολία. Το
δάπεδο έχει αντιολησθηρή, ομοιόμορφη, χωρίς αρμούς επιφάνεια, αντοχή σε αθλητικά υποδήματα και
στην υπεριώδη ακτινοβολία με ικανότητα αυτοανάρθωσης και αντοχή στην φωτιά. …
Η επιλογή των χρωμάτων θα είναι της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας.
Η πρώτη στρώση γυαλοχαρτάρεται και τρίβεται όλη η επιφάνεια με ειδικό μηχάνημα για την απάλειψη
τυχόν ανωμαλιών, εφ’ όσον απαιτείται. Διαγράμμιση γηπέδου με χρώματα ανθεκτικά στη χρήση και
στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το συνολικό πάχος του τάπητα θα είναι τουλάχιστον 8 mm. Το δάπεδο
έχει αντοχή σε φθορά από αθλητικά παπούτσια, και φωτιά.
Το προτεινόμενο δάπεδο έχει περισσότερο πάχος και μεγαλύτερη απορροφητικότητα
προστατεύοντας τον χρήστη από τραυματισμούς που φέρει στο σώμα μία σκληρή επιφάνεια.
Το επιπλέον κόστος για τα επιπλέον υλικά και εργασίες είναι 19.057,47 € πλέον ΦΠΑ. …
Τέλος, σχετικά με την προμήθεια των στυλοβατών πετοσφαίρισης η μελέτη αναφέρει διατομή Φ83
αλουμινίου. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη σχετικά με την πανδημία το
εργοστάσιο που προμηθευόμαστε το συγκεκριμένο προϊόν υπολειτουργεί και δεν μπορεί να μου
εγγυηθεί ότι θα μπορέσει να τα παράγει μέχρι το καλοκαίρι. Ως εκ τούτου προτίθεμαι να σας παραδώσω
και τοποθετήσω στυλοβάτες αλουμινίου μεγαλύτερης διατομής 120Χ103mm. Η μεγαλύτερη διατομή
έχει ως συνέπεια να μην υπάρχει κύρτωση των στυλοβατών από την πίεση όταν τεντωθεί το δίχτυ. Είναι
σημαντικό ότι οι στυλοβάτες τοποθετούνται αντικρυστά προς την μεγάλη διατομή (120mm) για
περισσότερη ακαμψία. Σε σχέση με τους στυλοβάτες που προτείνουμε να αντικαταστήσουμε, οι
στυλοβάτες αλουμινίου με διατομή 120Χ103mm διαθέτουν ΕΠΙΠΛΕΟΝ πιστοποίηση ασφαλείας
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1271:2014. Η τιμή των προτεινόμενων στυλοβατών θα παραμείνει ίδια με
αυτή της οικονομικής μας προσφοράς.»»
4. Το υπ’ αρ. 4487/2-3-2021 έγγραφο της προέδρου της παρούσας Επιτροπής προς την υπηρεσία που
συνέταξε την Π9/2018 μελέτη της υπ’ αρ. πρωτ. 31833/2-11-2018 Διακήρυξης, για τη γνωμοδότησή
τους πάνω στις προτεινόμενες τροποποιήσεις της σύμβασης με τον εν λόγω προμηθευτή.
5. Την υπ’ αρ. 4949/4-3-2021 γνωμοδότηση της υπηρεσίας Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Ξάνθης,
στην οποία αναφέρεται:
«…γνωμοδοτούμε θετικά για τις διαφοροποιήσεις σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης του αθλητικού
δαπέδου που αναφέρονται στο από 25-2-2021 έγγραφο του αναδόχου προμηθευτή, εφόσον τηρούν τις
προδιαγραφές που αναγράφονται σ’ αυτό.
Συγκεκριμένα όσο αφορά :
α) Αποδεχόμαστε την πρόταση του προμηθευτή όσο αφορά την αλλαγή στον τρόπο τοποθέτησης του
αθλητικού δαπέδου καθώς και το επιπλέον κόστος αυτού.
β) Αποδεχόμαστε τις προτάσεις ανά σχολική μονάδα όσο αφορά την τοποθέτηση των γηπέδων χωροταξικά
με τη διαφορά ότι στο 1ο ΓΕΛ (Αύλειος χώρος 1ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης) το δάπεδο προτείνουμε να
εφαρμοστεί στο υπάρχον γήπεδο μπάσκετ, στο μπροστινό μέρος, όπου θα αντικατασταθούν και οι
υπάρχουσες μπασκέτες. Οι ρηγματώσεις στην υπάρχουσα άσφαλτο θα επισκευαστούν με ψυχρή άσφαλτο.
γ) Αποδεχόμαστε την αλλαγή των στυλοβατών πετοσφαίρισης με αυτούς που προτείνει ο προμηθευτής
διατομής 120Χ103mm, εφόσον τηρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται.»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις
οποίες:
««Άρθρο 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
…
2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι
συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το
παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:
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α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, καιβ) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης
για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις
συμβάσεις έργων.
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας
των διαδοχικών τροποποιήσεων.
3. Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1,
όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η
τιμή αναφοράς.»»
7. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/9-6-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων) με Θέμα: «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» (αρ. πρωτ. 3802/14-6207, ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ), στην οποία αναφέρεται:
««2. Η οριζόντια προϋπόθεση της διάρκειας ισχύος της σύμβασης
Κοινή και οριζόντια προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων τόσο των άρθρων 132 για συμβάσεις του
Βιβλίου Ι …. οι οποίες έχουν ενσωματώσει τις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, … αποτελεί, …, η
τροποποίηση της αρχικής σύμβασης να λαμβάνει χώρα εν όσο διαρκεί η τελευταία, δηλαδή κατά το χρονικό
διάστημα, στο οποίο ακόμη εκτελείται. …
ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Στην παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/201641, έχει μεταφερθεί, o κανόνας των ‘’ήσσονος αξίας” ή ‘’de
minimis’ τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, όπως έχει προκύψει από τη νομολογία του Δικαστηρίου,
και αποτυπώθηκε στην αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα
τροποποιήσεις «ήσσονος αξίας» της σύμβασης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ορισμένη αξία, όπως εκτίθεται
αναλυτικά στη συνέχεια, είναι αποδεκτές, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην αιτιολογική σκέψη (107) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ42 αναφέρεται: «Τροποποιήσεις της σύμβασης που
οδηγούν σε ελάσσονος σημασίας μεταβολή της αξίας της, μέχρι κάποιου ορίου, θα πρέπει να είναι πάντα
δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας. Προς τούτο και προκειμένου να
εξασφαλιστεί νομική ασφάλεια, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει ελάχιστα κατώτατα όρια κάτω
των οποίων δεν απαιτείται νέα διαδικασία προμήθειας. Τροποποιήσεις της σύμβασης άνω των εν λόγω
κατώτατων ορίων θα πρέπει να είναι δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας,
εφόσον συμμορφούνται με τις σχετικές προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.»
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, προκειμένου να ισχύει ο κανόνας των «de
minimis» τροποποιήσεων είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:
➢ Ι. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών
Η εν λόγω απαίτηση ουσιαστικά διαμορφώνει τον κανόνα ότι τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, η αξία
των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών, όπως αυτά έχουν μεταφερθεί στις
εθνικές διατάξεις και ειδικότερα:
• στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι …
…, θεωρούνται ελάσσονος αξίας τροποποιήσεις και, κατά συνέπεια, επιτρεπτές, εφόσον πληρούν και
τις λοιπές προϋποθέσεις που εκτίθενται στη συνέχεια.
➢ ΙΙ. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό Ειδικότερα,
προβλέπεται ότι η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει:
• το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του
Βιβλίου Ι και για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, …
➢  ΙΙΙ. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης
Οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, ακόμη και αν τηρούν τις προϋποθέσεις του
περιορισμού της αξίας, οι οποίες εκτέθηκαν ανωτέρω, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταβάλλουν
τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης. Υπό το πρίσμα αυτό, τροποποίηση, η οποία μεταβάλλει το είδος ή
το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης (πχ. από σύμβαση προμηθειών σε σύμβαση υπηρεσιών ή έργων, από
δημόσια σύμβαση έργων σε σύμβαση παραχώρησης έργων ή από σύμβαση προμηθειών [x] είδους σε [ψ]
είδος) θεωρείται μη επιτρεπτή τροποποίηση, ακόμη και αν πληροί τις προϋποθέσεις Ι & ΙΙ ανωτέρω και,
κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή, στην περίπτωση αυτή, οφείλει να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης. …
Τέλος, επισημαίνεται ότι στις προβλεπόμενες διατάξεις ορίζεται ρητά ότι δεν απαιτείται η αναθέτουσα αρχή
να επαληθεύει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των λοιπών επιτρεπτών περιπτώσεων τροποποίησης που
αναλύθηκαν εκτενώς παραπάνω (υπό Α έως Δ), καθώς εν προκειμένω οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις
εισάγουν μικρής σημασίας μεταβολές στην αρχική σύμβαση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη
ειδικότερη αιτιολόγησή τους από την αναθέτουσα αρχή, παρά μόνο η πλήρωση σωρευτικά των
προϋποθέσεων Ι, ΙΙ και ΙΙ που αναλύθηκαν προηγουμένως.»»
8. Την με αριθμό πρωτ. 522/12-01-2021 τροποποίηση της με αρ. 2809/30-01-2020 σύμβασης ως προς την
παράταση του χρόνου ισχύος αυτής έως 31/08/2021, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 01-022021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008074117) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή.
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή εισηγείται θετικά για την τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.
2809/30-01-2020 σύμβασης, που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή,
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου

ΑΔΑ: 6ΝΕΚΩΚ8-ΙΒΠ
Ξάνθης – ΟΜΑΔΑ Α: Αθλητικά δάπεδα (Εσωτερικά – Εξωτερικά) – Αθλητικός εξοπλισμός», που
υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας «ACTIONPLAY – Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.
ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 13-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006288172) ως
προς τις διαφοροποιήσεις που αναφέρονται στο από 25-2-2021 έγγραφο του αναδόχου προμηθευτή, εφόσον
τηρούν τις προδιαγραφές που αναγράφονται σ’ αυτό και σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 4949/04-03-2021
γνωμοδότηση της υπηρεσίας Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Ξάνθης. Συγκεκριμένα την τροποποίηση
αυτής ως προς:
α ) Την αλλαγή στον τρόπο τοποθέτησης του αθλητικού δαπέδου καθώς και το επιπλέον κόστος αυτού.
19.057,47 € πλέον ΦΠΑ. Τιμή μονάδος επιπλέον 3,68€/τ.μ. πλέον ΦΠΑ.
και
β) Την αλλαγή των στυλοβατών πετοσφαίρισης με αυτούς που προτείνει ο προμηθευτής διατομής
120Χ103mm, εφόσον τηρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.2809/30-01-2020 σύμβασης, που αφορά την «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την
αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης – ΟΜΑΔΑ Α: Αθλητικά δάπεδα (Εσωτερικά –
Εξωτερικά) – Αθλητικός εξοπλισμός», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας
«ACTIONPLAY – Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις
13-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006288172) ως προς τις διαφοροποιήσεις που αναφέρονται στο από 25-22021 έγγραφο του αναδόχου προμηθευτή, εφόσον τηρούν τις προδιαγραφές που αναγράφονται σ’ αυτό και
σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 4949/04-03-2021 γνωμοδότηση της υπηρεσίας Αθλητισμού και Παιδείας
του Δήμου Ξάνθης, συγκεκριμένα την τροποποίηση αυτής ως προς:
α ) Την αλλαγή στον τρόπο τοποθέτησης του αθλητικού δαπέδου καθώς και το επιπλέον κόστος αυτού.
19.057,47 € πλέον ΦΠΑ. Τιμή μονάδος επιπλέον 3,68€/τ.μ. πλέον ΦΠΑ.
β) Την αλλαγή των στυλοβατών πετοσφαίρισης με αυτούς που προτείνει ο προμηθευτής διατομής
120Χ103mm, εφόσον τηρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 17-3-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

