
                                                                                                                                       

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στις Αχαρνές σήμερα 10 του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. ο κος Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής 

«Προμηθευόμενος» και 

2. ο κος Ευάγγελος Δανιήλ, κάτοχος του με αριθμ. ΑΟ 288944/10-01-2020/Α.Τ. Μύρινας Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας, ως διαχειριστής της εταιρείας «Ευάγγελος Δανιήλ & Σια Ο.Ε.», με 

Α.Φ.Μ.: 800187440, Δ.Ο.Υ.: Μυτιλήνης και έδρα επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 31, 81400 Μύρινα, 

σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1612341.2342112/23-09-2021 πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης Επιμελητηρίου Λέσβου, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 

«Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 

1. την με αρ. πρωτ. 47779/11-11-2021 σύμβαση, που αφορά στην ανάθεση της προμήθειας γραφικής 

ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου και συγκεκριμένα για την ομάδα Β’, που αφορά την 

προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, 

2. Το με αρ. πρωτ. 39212/04-04-2022 αίτημα της εταιρείας «Ευάγγελος Δανιήλ & Σια Ο.Ε., που 

αφορά στην τροποποίηση της σύμβασης, 

3. Την με αρ. πρωτ. 40597/06-05-2022 γνωμοδότηση της επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, 

4. Την με αριθμ. 271 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω 

πρακτικού που αφορά στην τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης της εταιρείας «Ευάγγελος 

Δανιήλ & Σια Ο.Ε.», 

5. το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν. 4872/2021, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
 

 
 
 
 

    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
    Βαθμός προτ.: «Κοινός»  
    Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»  
  
 
               Αχαρνές, 14/06/2022 
 
               Αριθμ. πρωτ.: 55715      
 
 

                   





επικυρώνει την με αρ. πρωτ. 40597/06-05-2022 γνωμοδότηση της επιτροπής  προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά την τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης για την 

προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και συγκεκριμένα 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την ομάδα «Β» της προμήθειας γραφικής ύλης 

και μικροαντικειμένων γραφείου και συγκεκριμένα, συνολικού ποσού 21.392,98 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής: 

 

 

Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους: 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρω σύμβασης 

 

    

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  
 
              Για τον «Προμηθευόμενο»                                Για τον «Προμηθευτή» 
                          Ο Δήμαρχος 

 
 
 

 
                      Σπυρίδων Βρεττός                                                 Ευάγγελος Δανιήλ 

 

Α.
Α. Περιγραφή Είδους Μον. μέτρ. Ποσ. Τιμή μον. Σύνολο 

1 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4. 
(Συσκευασία των 500 φύλλων ανά πακέτο) Τεμ. 4.474 3,85 17.224,90 

2 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α3. 
(Συσκευασία των 500 φύλλων ανά πακέτο) Τεμ. 5 5,50 27,50 

  Μερικό σύνολο ομάδας "B": 17.252,40 
  Φ.Π.Α. 24 %: 4.140,58 
  Γενικό σύνολο ομάδας "B": 21.392,98 
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