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 ΚΟΙΝ: 

1) ΔΗΜΑΡΧΟ 
2) ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
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Θέμα: Τροποποίηση της 09/98/2022 απόφαση της  Οικονομικής 

Επιτροπής 

 

Σχετικά:  Το υπ’ αριθμ. 5445/2022 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής 

 

         

 

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού μας αποστείλατε την υπ’αριθμ.09/98/2022 

απόφαση σας στην οποία αναφέρετε: «Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρο 221 παρ.1 
εδάφιο ζ’ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 108 του ν. 
4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021), διαβιβάζει το φάκελο αρμοδίως στην επιτροπή διεξαγωγής 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που είχε οριστεί με την αριθμ. 246/2018 Απόφαση 
της Ο.Ε., προκειμένου να αξιολογήσει αν το νέο σχήμα της Ένωσης εξακολουθεί να πληροί 
τους όρους της με αριθμό πρωτ. 13287/10.07.2018 διακήρυξης του Δήμου Δελφών» 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τόσο κατά την δική μας 
άποψη όσο και της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών του κ. Σ. Κολοβατιανού η παρ. 1 
εδάφιο ζ’  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  που αναφέρει για τα όργανα που γνωμοδοτούν 
«στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που 
ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της 
σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου»   η επιτροπή αυτή είναι η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ).  
Επίσης στο άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης 13287/10-7-2018 
αναφέρεται ότι «η ΕΠΠΕ εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της ΣΠΥ και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, στην λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρηση των 
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράτασης διάρκειας της σύμβασης.»  
   Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι στο στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης η επιτροπή που 

εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης είναι η 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ).   

Παρακαλούμε όπως αποκατασταθεί η νομιμότητα και τροποποιηθεί η 09/98/2022 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής και να διαβιβασθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου για τις ενέργειες της. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής      
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