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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις Αχαρνές σήμερα 14 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., οι 
κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κ. Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής 
«Προμηθευόμενος» και

2. ο κ. Δημήτριος Νόσης νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 099720133, 
Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά, Έδρα: Παπαδοπούλου 1-3, 182 33 – Αγ. Ιωάννης Ρέντης), σύμφωνα με το με 
αρ. πρωτ. 1672685.243749/26-11-2021 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του 
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κάτοχος του με αριθμ. ΑΟ 126769/10-06-
2020/Α.Τ. Τροιζηνίας/Δελτίου Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 
«Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν. 4872/2021,
2. την με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019  σύμβαση, που αφορά στην ανάθεση της ομάδας «Ε», από την 

«προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών 
του Προσώπων»,

3. την με αρ. πρωτ. 65051/22-12-2021 σύμβαση, που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκεια 
ισχύος κατά είκοσι τρεις (23) μήνες της ανωτέρω σύμβασης ανάθεσης της ομάδας «Ε-Προμήθεια 
φρέσκου πλήρους γάλακτος», από την «προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για τις 
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»,

4. Την με αρ. πρωτ. 87963/14-09-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», που αφορά 
στην τροποποίηση της σύμβασης,

5. Το με αρ. πρωτ. 20382/22-09-2022 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών,

6. την με αρ. 471/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΩΣΩ4ΩΨ8-ΔΥ4), που αφορά στην 
επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 
σύμβαση, όπως παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 65051/22-12-2021 σύμβαση της εταιρείας 
«ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», για την ομάδα «Ε - Προμήθεια Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από την προμήθεια 
τροφίμων και φρέσκου πλήρους γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 

τη με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 σύμβαση, όπως παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 
65051/22-12-2021 σύμβαση της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», για την ομάδα «Ε - Προμήθεια 
Φρέσκου πλήρους γάλακτος» από την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου πλήρους γάλακτος 
για τις ανάγκες του Δήμου, κατά 32%, ήτοι 1,10 € (πλέον Φ.Π.Α.) ανά λίτρο, δηλαδή αύξηση 
κατά 0,27 € ανά λίτρο πλέον Φ.Π.Α. και αναλυτικά ως εξής:

Ομάδα «Ε» - Προμήθεια φρέσκου πλήρους γάλακτος

A/A Περιγραφή είδους Κ.Α Προϋπ/σμού
Μονάδα 
μέτρησης

Ποσότητα
Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

1 10-6063.001 8.410 9.251,18  
2 15-6063 18.924 20.816,40  
3 20-6063 24.549 27.004,05  
4 30-6063.001 27 29,88  
5 35-6063.001 0 0,00  
6

Γάλα φρέσκο 
παστεριωμένο 
πλήρες, λιπαρά 
3,5%.

45-6063

Λίτρο

1.165

1,10  

1.281,52  
 Σύνολο: 58.383,03  
 Φ.Π.Α. 13 %: 7.589,79  
 Γενικό Σύνολο Ομάδας Ε: 65.972,82  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αρ. πρωτ. 58932/24-12-2019 σύμβαση, όπως παρατάθηκε με την 
με αρ. πρωτ. 65051/22-12-2021 σύμβαση.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 

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

                Σπυρίδων Βρεττός     Δημήτριος Νόσης
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