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Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 38/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 233/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                              Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 
12360/01-06-2022 ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ (ΝΚΑΓΑ Α: 
ΑΚΝΙΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΝΚΑΓΑ Β: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ 
ΘΗΛΖΠΖΠ) ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ 
(πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο πνπ ηελ δηέπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 
ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ».  

 
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 4 ηνπ κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 9.30 
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 
Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 25320/34/31-10-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε 
ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε 
θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
 

ΑΔΑ: Ψ0ΕΝ46ΜΩ0Ι-ΖΕΡ



Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 

1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο  2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 
6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο 
Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 

 
ΑΠΟΛΣΔ  
 

1) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, 
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην κνλαδηθό ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα ε 
Ν.Δ. θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10 
(«Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4555/18 
(«Θιεηζζέλεο Η») ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο: 
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 

Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 25702/2-11-2022 εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο 
θαη Ξαξαθνινύζεζεο Ξξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ βάζεη ηεο αξηζ. 25/2022 απόθαζεο Ν.Δ. 
επί ηνπ ζέκαηνο :  

 
Θέκα: Tξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο γηα ηελ 
πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ (ΝΚΑΓΑ Α: ΑΚΝΙΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ 
ΝΚΑΓΑ Β: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κείσζε ηεο πνζόηεηαο ηεο 
ακόιπβδεο βελδίλεο θαηά 7.960,23 ιίηξα θαη αληίζηνηρα ζηελ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο 
ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαηά 9.347,30 ιίηξα, ρσξίο αιιαγή ηνπ ζπκβαηηθνύ 
ηηκήκαηνο (ηζόπνζε απμνκείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο θαηά 13.533,58 
επξώ),ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016), ρσξίο ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ (πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ 
ηελ δηέπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ 
ηνπ Γήκνπ. 
 
Θύξηε Ξξόεδξε, 
 
Έρνληαο ππόςε όηη: 
 
• Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 201 ηνπ Λ. 4412/16 (ΦΔΘ 
147/η.Α'/08.08.2016), ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, γίλεηαη 
ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Πηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ, ε 
αξκόδηα Δπηηξνπή γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζύκβαζεο 
πξνκήζεηαο, εηζεγείηαη θαη γηα δεηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 132 κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 41. [άξζξν 221 παξ. 11 
εδάθην δ΄ ηνπ Λ. 4412/16 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.39 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ 
Λ. 4497/17 (ΦΔΘ 171/13.11.2017 ηεύρνο Α')]. 
• Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή: [...] Απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ ή 
νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ εθαξκνδόκελε ζε θάζε 
πεξίπησζε λνκνζεζία, θαη εγθξίλεη ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο κε αηηηνινγεκέλε 
απόθαζή ηεο. (πεξίπησζε ζη. ηη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/ 2010, όπσο 

ΑΔΑ: Ψ0ΕΝ46ΜΩ0Ι-ΖΕΡ



ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4555/2018, από ηελ παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ Λ.4623/2019, από ηελ παξ.9α ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 4625/2019 θαη 
από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ.4735/2020)]. 
 
Παο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’αξηζκ πξση. 25701/2-11-2022Γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Ξαξαιαβήο & Ξαξαθνινύζεζεο πξνκεζεηώλ γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο Απόθαζεο πεξί 
ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ (ΝΚΑΓΑ Α: ΑΚΝΙΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΝΚΑΓΑ Β: 
ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κείσζε ηεο πνζόηεηαο ηεο 
ακόιπβδεο βελδίλεο θαηά 7.960,23 ιίηξα θαη αληίζηνηρα ζηελ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο 
ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαηά 9.347,30 ιίηξα, ρσξίο αιιαγή ηνπ ζπκβαηηθνύ 
ηηκήκαηνο (ηζόπνζε απμνκείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο θαηά 13.533,58 
επξώ),ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016), ρσξίο ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ (πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ 
ηελ δηέπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ 
ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό κε 
ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016), ρσξίο ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ (πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη 
ζην  Θεθάιαην 1.2 «Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδόηεζε» θαη ην Θεθάιαην 1.3  
«Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ» ηεο ππ’αξηζκ. πξση. 
24038/4-11-2021 Γηαθήξπμεο, θαζώο θαη ην άξζξν 1 «Ξξνϋπνινγηζκόο-
Σξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο» θαη ην άξζξν 2 «Αληηθείκελν θαη δηάξθεηα 
ζύκβαζεο» ηεο ππ’αξηζκ.πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο, θαη ζύκθσλα κε ηνλ 
θάησζη πίλαθα: 
 
 
 
ΝΚΑΓΑ Α΄: ΑΚΝΙΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 
 

ΑΡΧΙΚΕ  ΠΟΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΞΙΑ  ΤΜΒΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

(ΛΙΣΡΑ) 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΜΕ Φ.Π.Α. 
24% Ε € 

ΠΡΟΑΙΡΕΗ 
Ε € 

ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ 
ΠΟΟΣΗΣΩΝ 

Ε ΛΙΣΡΑ 

ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ 
ΑΞΙΑ 
 Ε € 

1 02.10.6641.002 
Προμθιεια καυςίμων για την κίνηςη 

μεταφορικών μέςων (βενζίνη) 

1,70015 
ευρώ/λίτρο 

5.176,01 8.800,00 1.190,00 -2.750,01 -4.675,43 

2 02.15.6641.002 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (βενζίνη) 
1.649,27 2.804,00 1.000,00 -120,02 -204,05 

3 02.20.6641.003 
Προμθιεια καυςίμων για την κίνηςη 

μεταφορικών μέςων (βενζίνεσ) 
6.705,29 11.400,00 1.700,00 -3.300,14 -5.610,74 

4 02.30.6641.004 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (βενζίνη) 
3.382,05 5.750,00 1.000,00 -1.200,02 -2.040,21 

5 02.35.6641.004 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (βενζίνη) 
2.264,51 3.850,00 1.000,00 --------- --------- 

6 02.50.6641.003 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (βενζίνεσ) 
1.588,10 2.700,00 500,00 -590,04 -1.003,15 

  ΤΝΟΛΑ: 20.765,23 35.304,00 6.390,00 -7.960,23 -13.533,58 

 
 
ΝΚΑΓΑ Β: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ 
 
 

ΑΡΧΙΚΕ  ΠΟΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΞΙΑ  ΤΜΒΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΟΟ- 
ΣΗΣΑ 

(ΛΙΣΡΑ) 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΜΕ Φ.Π.Α. 
24% Ε € 

ΠΡΟΑΙΡΕΗ 
Ε € 

ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ 
ΠΟΟΣΗΣΩΝ 

Ε ΛΙΣΡΑ 

ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ 
ΑΞΙΑ 
 Ε € 

1 02.10.6641.001 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (πετρέλαιο) 
1,45000 1.000,00 1.450,00 150,00 -689,65 -999,99 

ΑΔΑ: Ψ0ΕΝ46ΜΩ0Ι-ΖΕΡ



2 02.15.6641.001 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (Πετρέλαιο) 
ευρώ/λίτρο 

33.793,10 49.000,00 5.000,00 -18.685,60 -27.094,13 

3 02.20.6641.001 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (πετρέλαια) 
40.517,24 58.750,00 32.250,00 +24.105,00 +34.952,25 

4 02.30.6641.005 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (πετρέλαια) 
1.051,72 1.525,00 500,00 +2.987,30 +4.331,59 

5 02.30.6644.001 
Προμθιεια πετρελαίου για τα Η/Ζ 

του Δθμου 
700,00 1.015,00 0,00 --------- --------- 

6 02.35.6641.005 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (Πετρέλαιο) 
4.362,07 6.325,00 1.200,00 --------- --------- 

7 02.45.6641.001 
Προμθιεια καυςίμων για την 
κίνηςη μεταφορικών μέςων 

(πετρέλαιο) 
3.103,45 4.500,00 1.000,00 +1.630,25 +2.363,86 

  ΤΝΟΛΑ: 84.527,59 122.565,00 40.100,00 +9.347,30 +13.533,58 

 
 
 
Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή δελ κεηαβάιιεηαη ε ζπλνιηθή θύζε ηεο 
ζύκβαζεο, θαζώο επίζεο δελ κεηαβάιιεηαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ 
ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ιόγω ηζόπνζεο απμνκείωζεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 
ηεο ζύκβαζεο θαηά 13.533,58 επξώ. 
 
Ππλ.: Ζ ππ’αξηζκ πξση. 25701/2-11-2022 Γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο & 
Ξαξαθνινύζεζεο πξνκεζεηώλ 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 38/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηελ ππ’ αξηζκ πξση. 
25701/2-11-2022 Γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο θαη Ξαξαθνινύζεζεο 
πξνκεζεηώλ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη κεηά 
ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 132 θαη 201 ηνπ Λ. 4412/16 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016), ην ζρεηηθό 
άξζξν ηεο κε αξ. πξση. 12360/1-6-2022 ζύκβαζεο θαη όια ηα αλαθεξόκελα ζηελ 
εηζήγεζε ηεο παξνύζαο ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ    ΟΚΟΦΧΛΑ 
 

Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο γηα 
ηελ «Πξνκήζεηα θαπζίκωλ θίλεζεο νρεκάηωλ (ΟΚΑΓΑ Α: ΑΚΟΙΤΒΓΖ 
ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΟΚΑΓΑ Β: ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ)», ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε 
κείσζε ηεο πνζόηεηαο ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο θαηά 7.960,23 ιίηξα θαη αληίζηνηρα 
ζηελ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαηά 9.347,30 ιίηξα, ρσξίο 
αιιαγή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο (ηζόπνζε απμνκείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
ζύκβαζεο θαηά 13.533,58 επξώ),ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 
1 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016 (ΦΔΘ 
147/η.Α'/08.08.2016), ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ (πνζνζηνύ έθπησζεο) 
θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ ηελ δηέπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 
απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο 
ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 
Λ4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016), ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ 
(πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζην  Θεθάιαην 1.2 
«Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδόηεζε» θαη ην Θεθάιαην 1.3  «Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή 
θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ» ηεο ππ’αξηζκ. πξση. 24038/4-11-2021 
Γηαθήξπμεο, θαζώο θαη ην άξζξν 1 «Ξξνϋπνινγηζκόο-Σξεκαηνδόηεζε ηεο 
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πξνκήζεηαο» θαη ην άξζξν 2 «Αληηθείκελν θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο» ηεο 
ππ’αξηζκ.πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο, θαη ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: 
 
 
ΝΚΑΓΑ Α΄: ΑΚΝΙΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 
 

ΑΡΧΙΚΕ  ΠΟΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΞΙΑ  ΤΜΒΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

(ΛΙΣΡΑ) 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΜΕ Φ.Π.Α. 
24% Ε € 

ΠΡΟΑΙΡΕΗ 
Ε € 

ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ 
ΠΟΟΣΗΣΩΝ 

Ε ΛΙΣΡΑ 

ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ 
ΑΞΙΑ 
 Ε € 

1 02.10.6641.002 
Προμθιεια καυςίμων για την κίνηςη 

μεταφορικών μέςων (βενζίνη) 

1,70015 
ευρώ/λίτρο 

5.176,01 8.800,00 1.190,00 -2.750,01 -4.675,43 

2 02.15.6641.002 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (βενζίνη) 
1.649,27 2.804,00 1.000,00 -120,02 -204,05 

3 02.20.6641.003 
Προμθιεια καυςίμων για την κίνηςη 

μεταφορικών μέςων (βενζίνεσ) 
6.705,29 11.400,00 1.700,00 -3.300,14 -5.610,74 

4 02.30.6641.004 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (βενζίνη) 
3.382,05 5.750,00 1.000,00 -1.200,02 -2.040,21 

5 02.35.6641.004 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (βενζίνη) 
2.264,51 3.850,00 1.000,00 --------- --------- 

6 02.50.6641.003 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (βενζίνεσ) 
1.588,10 2.700,00 500,00 -590,04 -1.003,15 

  ΤΝΟΛΑ: 20.765,23 35.304,00 6.390,00 -7.960,23 -13.533,58 

 
 
 
 
ΝΚΑΓΑ Β: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ 
 
 

ΑΡΧΙΚΕ  ΠΟΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΞΙΑ  ΤΜΒΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΟΟ- 
ΣΗΣΑ 

(ΛΙΣΡΑ) 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΜΕ Φ.Π.Α. 
24% Ε € 

ΠΡΟΑΙΡΕΗ 
Ε € 

ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ 
ΠΟΟΣΗΣΩΝ 

Ε ΛΙΣΡΑ 

ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ 
ΑΞΙΑ 
 Ε € 

1 02.10.6641.001 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (πετρέλαιο) 

1,45000 
ευρώ/λίτρο 

1.000,00 1.450,00 150,00 -689,65 -999,99 

2 02.15.6641.001 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (Πετρέλαιο) 
33.793,10 49.000,00 5.000,00 -18.685,60 -27.094,13 

3 02.20.6641.001 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (πετρέλαια) 
40.517,24 58.750,00 32.250,00 +24.105,00 +34.952,25 

4 02.30.6641.005 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (πετρέλαια) 
1.051,72 1.525,00 500,00 +2.987,30 +4.331,59 

5 02.30.6644.001 
Προμθιεια πετρελαίου για τα Η/Ζ 

του Δθμου 
700,00 1.015,00 0,00 --------- --------- 

6 02.35.6641.005 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (Πετρέλαιο) 
4.362,07 6.325,00 1.200,00 --------- --------- 

7 02.45.6641.001 
Προμθιεια καυςίμων για την 
κίνηςη μεταφορικών μέςων 

(πετρέλαιο) 
3.103,45 4.500,00 1.000,00 +1.630,25 +2.363,86 

  ΤΝΟΛΑ: 84.527,59 122.565,00 40.100,00 +9.347,30 +13.533,58 

 
 
Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή δελ κεηαβάιιεηαη ε ζπλνιηθή θύζε ηεο 
ζύκβαζεο, θαζώο επίζεο δελ κεηαβάιιεηαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ 
ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ιόγω ηζόπνζεο απμνκείωζεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 
ηεο ζύκβαζεο θαηά 13.533,58 επξώ. 
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Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  233/2022 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  
 

                              Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 

            Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 

 
 
 

Δζωηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Γ/λζε Θαζ/ηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ 
2. Αληηδήκαξρν Θαζ/ηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ 
3. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
4. Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
5. Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
6. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
7. Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
8. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
9. Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ  

10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
 
 
 

πλ.: Ζ ππ’αξηζκ πξση. 25701/2-11-2022 Γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο θαη 
Ξαξαθνινύζεζεο πξνκεζεηώλ. 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 
ΓΖΚΟ N. 

ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑN.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΙΑΒΖ & 

ΠΑΡΑΘΟΙΟΤΘΖΖ ΠΡΟΚΖΘΔΗΧΛ 
ΒΑΔΗ ΣΖ 25/22 Α.Ο.Δ. 

Ραρ. Γ/λζε:    Αραξλώλ 464 & Αγ. 
Αλαξγύξσλ 
  Λέα Σαιθεδόλα, Ρ.Θ. 14343 
Ξιεξνθνξίεο:Ταιίδαο Θσλζηαληίλνο 
Ρει. : 210 2511969 
e-mail :dnsi_kathariotitas@dimosfx.gr 

 
Ζκεξνκελία: Λέα Σαιθεδόλα, 2/11/2022 
Αξ. πξση.:  25701 
 

 
 

ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
Πηελ Λέα Φηιαδέιθεηα ζηηο 2-11-2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 8:30 π.κ., ζπλήιζε 
ζε ζπλεδξίαζε ε ηξηκειήο Δπηηξνπή παξαιαβήο & παξαθνινύζεζεο πξνκεζεηώλ – 
ππεξεζηώλ ηεο Γ/λζεο Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
έηνπο 2022 (ζπζηαζείζα κε ηελ ππ’ αξ 25/2022 Απόθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
(ΑΓΑ:6ΤΗΞ46ΚΥ0Η-44), απνηεινύκελε από ηνπο:  
 

 - ΦΑΙΗΓΑ ΘΧΛΣΑΛΣΗΛΟ ( Ξξόεδξνο - Ραθηηθό κέινο) 
 
 -   ΑΓΓΔΙΟΠΟΤΙΟ ΓΖΚΖΣΡΗΟ (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 
 
 -   ΠΑΠΑΓΑΘΖ ΗΧΑΛΛΖ (Ραθηηθό κέινο – Γξακκαηέαο) 

 
Θέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ ε γλσκνδόηεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 
12360/01-06-2022 ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ (ΝΚΑΓΑ 
Α: ΑΚΝΙΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΝΚΑΓΑ Β: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε 
κείωζε ηεο πνζόηεηαο ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο θαηά 7.960,23 ιίηξα θαη 
αληίζηνηρα ζηελ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαηά 
9.347,30 ιίηξα, ρωξίο αιιαγή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο (ηζόπνζε 
απμνκείωζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο θαηά 13.533,58 
επξώ),ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016), ρσξίο ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ (πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ ηελ 
δηέπνπλ. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, ν Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 

Ν Ξξόεδξνο αλέθεξε όηη, κε ην κε αξηζ. πξση. 25547/1-11-2022 έγγξαθν ηεο 
Γ/λζεο Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ, δεηήζεθε ε Δπηηξνπή καο λα 
γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 
ζύκβαζεο γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΥΛ ΘΗΛΖΠΖΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ, ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ 
ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΥΛ ΔΡΝΠ 2022, A.M.: 133/2021» (ΝΚΑΓΑ Α: ΑΚΝΙΒΓΖ 
ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΝΚΑΓΑ Β: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ)» (ΑΓΑ: 9ΦΚ246ΚΥ0Η-Ε00 θαη 
ΑΓΑΚ:22SYMV010669552), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κείωζε ηεο πνζόηεηαο ηεο 
ακόιπβδεο βελδίλεο θαηά 7.960,23 ιίηξα θαη αληίζηνηρα ζηελ αύμεζε ηεο 
πνζόηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαηά 9.347,30 ιίηξα, ρωξίο αιιαγή ηνπ 
ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο (ηζόπνζε απμνκείωζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
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ζύκβαζεο θαηά 13.533,58 επξώ),ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. ε΄ ηεο 
παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016 (ΦΔΘ 
147/η.Α'/08.08.2016), ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ (πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη 
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ ηελ δηέπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε 
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ. 
 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή, έρνληαο ππόςε: 
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ 116, 118 θαη 120. 
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ.3463/06 (Γ.Θ.Θ), όπσο ηζρύνπλ. 
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4555/2018 (Ξξόγξακκα ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η). 
4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4605/2019. 
5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2013 ( ΦΔΘ Α’ 87/7.6.2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο-Ξξόγξακκα ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ» όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4412/2016. 
6.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132, ηνπ Λ. 4412/16 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016) 
«Ρξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο»(άξζξν 72 Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ) πνπ 
αλαθέξεηαη όηη: Παξάγξαθνο 1.«Νη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο-πιαίζην κπνξνύλ λα 
ηξνπνπνηνύληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο 
αθόινπζεο πεξηπηώζεηο……:ε) όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ 
είλαη νπζηώδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4.…. 
 
 
7.Ρελ Θαηεπζπληήξηα Οδεγία 22 (απόθαζε 44/09-06-2017 ) ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ(ΔΑΑΓΖΠ) κε ζέκα: «Ρξνπνπνίεζε ησλ 
ζπκβάζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπο» ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη θνηλή θαη νξηδόληηα 
πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηόζν ησλ άξζξσλ 132 ηνπ λ. 4412/2016, 
απνηειεί ε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο λα ιακβάλεη ρώξα ελ όζν δηαξθεί ε 
ηειεπηαία, δειαδή θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα, ζην νπνίν αθόκε εθηειείηαη. Ξεξαηηέξσ, 
θαη από ηηο πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, πξνθύπηεη όηη νη 
πξνβιεπόκελεο πεξηπηώζεηο ηξνπνπνίεζεο λα ζπλδένληαη κε γεγνλόηα, ηα νπνία 
πξνθύπηνπλ πάληνηε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαη όρη θαηά ηε 
δηαδηθαζία ζύλαςήο απηήο ή κεηά ηελ νινθιήξσζε εθηέιεζήο ηεο. 
 
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 201 ηνπ Λ. 4412/16 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016), 
ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, γίλεηαη ύζηεξα από 
γλωκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Πηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ, ε αξκόδηα 
Δπηηξνπή γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο, 
εηζεγείηαη θαη γηα δεηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ, ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 132 κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 41. [άξζξν 221 παξ. 11 εδάθην δ΄ ηνπ 
Λ. 4412/16 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.39 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Λ. 4497/17 (ΦΔΘ 
171/13.11.2017 ηεύρνο Α')]. 
 
9. Ρελ ελ ηζρύ ε ππ’αξηζκ.πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζε γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΘΑΠΗΚΥΛ ΘΗΛΖΠΖΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ, ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΥΛ ΔΡΝΠ 
2022, A.M.: 133/2021» (ΝΚΑΓΑ Α: ΑΚΝΙΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΝΚΑΓΑ Β: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ 
ΘΗΛΖΠΖΠ)» (ΑΓΑ: 9ΦΚ246ΚΥ0Η-Ε00 θαη ΑΓΑΚ:22SYMV010669552), ηνπ Γήκνπ κε ηελ 
αλάδνρν εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. ΣΑΡΕΑΘΖ – ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΥΛ 
ΘΑΠΗΚΥΛ – ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ, πνπ ππνγξάθεθε θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ. πξση. 
24038/4-11-2021 Γηαθήξπμεο (ΑΓΑΚ:21PROC009523676). 
 
10.Ρν νηθνλνκηθό αληηθείκελν ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο θαη ησλ ηηκώλ απηήο, πνπ 
νξίδεηαη ζε πνζνζηό έθπησζεο επί ηεο λόκηκα δηακνξθνύκελεο θάζε θνξά κέζεο 
ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο έθαζηνπ είδνπο, ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκώλ γξώλ Θαπζίκσλ 
ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο (Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Ξξνζηαζίαο 
Θαηαλαισηή) γηα ηνλ Λνκό Αηηηθήο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, σο εμήο: 
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 ΝΚΑΓΑ Α: ΑΚΝΙΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ: θαηά αλώηαην όξην κέρξη ηεο εμάληιεζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζπλνιηθήο αμίαο πνζνύ 35.304,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, κε πνζνζηό έθπηωζεο 3,52%(ηξία θόκκα 
πελήληα δύν ηνηο εθαηό) γηα ηελ ακόιπβδε βελδίλε, θαη 

 ΝΚΑΓΑ Β: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ: θαηά αλώηαην όξην κέρξη ηεο εμάληιεζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζπλνιηθήο αμίαο πνζνύ  122.565,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% κε πνζνζηό έθπηωζεο 4,51%(ηέζζεξα θόκκα 
πελήληα έλα ηνηο εθαηό) γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο. 

 
11.Σν γεγνλόο όηη ε θύξηα ζύκβαζε δηήιζε από ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν 
λνκηκόηεηαο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ζύκθσλα κε ηελ 17/25855/10-05-
2022 Ξξάμε Δπηηξόπνπ ηνπ Διεγθηηθνύ Ππλεδξίνπ ΝΡΑ VII ζηνλ Γήκν Λέαο Ησλίαο 
(πνπ έιαβε αξηζκ. Ξξση. 10570/13-05-2022 από ηνλ ΓΛΦΣ), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 324 ηνπ λ. 4700/2020 (ΦΔΘ Α’ 127) θαη ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 9 θαζώο θαη 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ.4820/2021 (ΦΔΘ Α’ 130) όπνπ δηαπηζηώζεθε όηη δελ 
θσιύεηαη ε ππνγξαθή ηεο ππνβιεζείζαο πξνο έιεγρν ζύκβαζεο. 
 
12.  Σν γεγνλόο όηη έωο ζήκεξα δελ έρεη εμαληιεζεί ην νηθνλνκηθό αληηθείκελν 
ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη 
παξακέλεη ελ ηζρύ, ε δε δηάξθεηά ηεο είλαη κέρξη 31/12/2022 (ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 
απηήο).  
 
13.  Σν γεγνλόο όηη ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πηζηώζεηο, νη νπνίεο επαξθνύλ γηα λα 
θαιύςνπλ εμ νινθιήξνπ ηελ δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί από ηελ ηζόπνζε απμνκείσζε 
ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο θαηά 13.533,58 επξώ, γηα ηνπο άλσ αλαθεξόκελνπο 
θσδηθνύο εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 ηνπ 
Γήκνπ. 
 
14.Σελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. πξωη. 12360/01-06-2022 
ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ (ΝΚΑΓΑ Α: ΑΚΝΙΒΓΖ 
ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΝΚΑΓΑ Β: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κείωζε ηεο 
πνζόηεηαο ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο θαηά 7.960,23 ιίηξα θαη αληίζηνηρα ζηελ 
αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαηά θαηά 9.347,30 ιίηξα, 
ρωξίο αιιαγή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ηηκήκαηνο (ηζόπνζε απμνκείωζε ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο θαηά 13.533,58 επξώ),ζύκθσλα κε ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
132 ηνπ Λ4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016), ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ 
(πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζην  Θεθάιαην 1.2 «Πηνηρεία 
Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδόηεζε» θαη ην Θεθάιαην 1.3  «Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνύ θαη 
νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ» ηεο ππ’αξηζκ. πξση. 24038/4-11-2021 Γηαθήξπμεο, θαζώο θαη 
ην άξζξν 1 «Ξξνϋπνινγηζκόο-Σξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο» θαη ην άξζξν 2 
«Αληηθείκελν θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο» ηεο ππ’αξηζκ.πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο. 
 
 
15.Σν γεγνλόο όηη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ (κε 
απμνκείσζε ησλ πνζνηήησλ), ρωξίο αιιαγή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο 
ηηκήκαηνο (ηζόπνζε απμνκείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο θαηά 13.533,58 
επξώ), είλαη επηηξεπηή (Δι. Ππλ. Θιηκάθην Πη' Ξξάμε 212/2019), δηόηη ζπληξέρνπλ νη 
πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
132, θαη δηόηη, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ηξνπνπνίεζε είλαη κε νπζηώδεο, θαζώο 
δελ εηζάγεη όξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο 
αξρηθήο ζύκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθώλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 
ή ηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο από εθείλε πνπ επειέγε αξρηθώο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη 
άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νηθεία δηαδηθαζία, δελ αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή 
ηζνξξνπία ηεο ζύκβαζεο ππέξ ηνπ αλαδόρνπ θαη δελ επεθηείλεη ην αληηθείκελό ηεο, 

https://4412.gr/blog/laws/330782/
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δεδνκέλνπ όηη είλαη κηα πεξηνξηζκέλε ηξνπνπνίεζε, κε ηελ νπνία δελ απμάλεηαη ην 
ζπκβαηηθό ηίκεκα. 
 
16.Σελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ 
δήκνπ. 

Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηελ πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε δηαπηζηώλεηαη ηδηαίηεξα 
κεγάιε αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ, πέξαλ ησλ ηηκώλ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο αξρηθήο 
κειέηεο θαη ηεο ζύκβαζεο, ιόγσ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο αιιά θαη ηεο θξίζεο ζηελ 
Νπθξαλία, γεγνλόηα πνπ απνηεινύλ απξόβιεπηεο πεξηζηάζεηο θαη πνπ δελ νθείινληαη ζε 
ππαηηηόηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή πώιεζεο γηα ηελ ακόιπβδε βελδίλε αλήιζε ζηηο 17/10/22 
ζε 2,004€/ιίηξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ), ήηνη πνζνζηό αύμεζεο 18% πεξίπνπ, 
πάλσ από ηελ ηηκή 1,700€/ιίηξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ), ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
ηεο Α.Κ. 133/21 κειέηεο θαη ηεο ζύκβαζεο. 

 Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή πώιεζεο γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο αλήιζε ζηηο 17/10/22 
ζε 2,122€/ιίηξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ), ήηνη πνζνζηό αύμεζεο 46,5% πεξίπνπ 
πάλσ από ηελ ηηκή 1,700€/ιίηξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ), ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
ηεο Α.Κ. 133/21 κειέηεο θαη ηεο ζύκβαζεο. 

(Δπηζπλάπηεηαη Γειηίν επηζθόπεζεο ηηκώλ πγξώλ θαπζίκσλ ηηο 17 Νθησβξίνπ 2022 
ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκώλ γξώλ Θαπζίκσλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο). 
 
17.Σν γεγνλόο όηη ε αλάδνρνο εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΠΞΟ. 
ΣΑΡΕΑΘΖ – ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ – ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ, κε ηελ ππ’ αξ. 
πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 25540/1-11-22 επηζηνιή ηεο δειώλεη όηη απνδέρεηαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ (ΝΚΑΓΑ Α: ΑΚΝΙΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΝΚΑΓΑ Β: 
ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κείσζε ηεο πνζόηεηαο ηεο ακόιπβδεο 
βελδίλεο θαηά 7.960,23 ιίηξα θαη αληίζηνηρα ζηελ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ 
πεηξειαίνπ θίλεζεο θαηά θαηά 9.347,30 ιίηξα, ρωξίο αιιαγή ηνπ ζπκβαηηθνύ 
ηηκήκαηνο ηηκήκαηνο (ηζόπνζε απμνκείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο θαηά 
13.533,58 επξώ),ρωξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ηωλ ηηκώλ (πνζνζηνύ έθπηωζεο) 
θαη ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο πνπ ηελ δηέπνπλ. 

 
Γλωκνδνηεί νκόθωλα : 

 
Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο γηα ηελ 
πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ (ΝΚΑΓΑ Α: ΑΚΝΙΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΝΚΑΓΑ 
Β: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κείωζε ηεο πνζόηεηαο ηεο 
ακόιπβδεο βελδίλεο θαηά 7.960,23 ιίηξα θαη αληίζηνηρα ζηελ αύμεζε ηεο 
πνζόηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαηά 9.347,30 ιίηξα, ρωξίο αιιαγή ηνπ 
ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο (ηζόπνζε απμνκείωζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
ζύκβαζεο θαηά 13.533,58 επξώ),ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. ε΄ ηεο 
παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016 (ΦΔΘ 
147/η.Α'/08.08.2016), ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ (πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη 
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ ηελ δηέπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε 
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 
απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ηεοπεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
132 ηνπ Λ4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016), ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ 
(πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζην  Θεθάιαην 1.2 «Πηνηρεία 
Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδόηεζε» θαη ην Θεθάιαην 1.3  «Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνύ θαη 
νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ» ηεο ππ’αξηζκ. πξση. 24038/4-11-2021 Γηαθήξπμεο, θαζώο 
θαη ην άξζξν 1 «Ξξνϋπνινγηζκόο-Σξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο» θαη ην άξζξν 2 
«Αληηθείκελν θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο» ηεο ππ’αξηζκ.πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο, 
θαη ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: 
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ΟΜΑΔΑ Α΄: ΑΜΟΛΤΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

 

ΑΡΧΙΚΕ  ΠΟΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΞΙΑ  ΤΜΒΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

(ΛΙΣΡΑ) 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΜΕ Φ.Π.Α. 
24% Ε € 

ΠΡΟΑΙΡΕΗ 
Ε € 

ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ 
ΠΟΟΣΗΣΩΝ 

Ε ΛΙΣΡΑ 

ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ 
ΑΞΙΑ 
 Ε € 

1 02.10.6641.002 
Προμθιεια καυςίμων για την κίνηςη 

μεταφορικών μέςων (βενζίνη) 

1,70015 
ευρώ/λίτρο 

5.176,01 8.800,00 1.190,00 -2.750,01 -4.675,43 

2 02.15.6641.002 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (βενζίνη) 
1.649,27 2.804,00 1.000,00 -120,02 -204,05 

3 02.20.6641.003 
Προμθιεια καυςίμων για την κίνηςη 

μεταφορικών μέςων (βενζίνεσ) 
6.705,29 11.400,00 1.700,00 -3.300,14 -5.610,74 

4 02.30.6641.004 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (βενζίνη) 
3.382,05 5.750,00 1.000,00 -1.200,02 -2.040,21 

5 02.35.6641.004 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (βενζίνη) 
2.264,51 3.850,00 1.000,00 --------- --------- 

6 02.50.6641.003 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (βενζίνεσ) 
1.588,10 2.700,00 500,00 -590,04 -1.003,15 

  ΤΝΟΛΑ: 20.765,23 35.304,00 6.390,00 -7.960,23 -13.533,58 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ 
 

ΑΡΧΙΚΕ  ΠΟΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΞΙΑ  ΤΜΒΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΟΟ- 
ΣΗΣΑ 

(ΛΙΣΡΑ) 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΜΕ Φ.Π.Α. 
24% Ε € 

ΠΡΟΑΙΡΕΗ 
Ε € 

ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ 
ΠΟΟΣΗΣΩΝ 

Ε ΛΙΣΡΑ 

ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ 
ΑΞΙΑ 
 Ε € 

1 02.10.6641.001 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (πετρέλαιο) 

1,45000 
ευρώ/λίτρο 

1.000,00 1.450,00 150,00 -689,65 -999,99 

2 02.15.6641.001 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (Πετρέλαιο) 
33.793,10 49.000,00 5.000,00 -18.685,60 -27.094,13 

3 02.20.6641.001 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (πετρέλαια) 
40.517,24 58.750,00 32.250,00 +24.105,00 +34.952,25 

4 02.30.6641.005 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (πετρέλαια) 
1.051,72 1.525,00 500,00 +2.987,30 +4.331,59 

5 02.30.6644.001 
Προμθιεια πετρελαίου για τα Η/Ζ 

του Δθμου 
700,00 1.015,00 0,00 --------- --------- 

6 02.35.6641.005 
Προμθιεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (Πετρέλαιο) 
4.362,07 6.325,00 1.200,00 --------- --------- 

7 02.45.6641.001 
Προμθιεια καυςίμων για την 
κίνηςη μεταφορικών μέςων 

(πετρέλαιο) 
3.103,45 4.500,00 1.000,00 +1.630,25 +2.363,86 

  ΤΝΟΛΑ: 84.527,59 122.565,00 40.100,00 +9.347,30 +13.533,58 

 
Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή δελ κεηαβάιιεηαη ε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο, θαζώο 

επίζεο  δελ κεηαβάιιεηαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ιόγω ηζόπνζεο 
απμνκείωζεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο θαηά 13.533,58 επξώ. 

 
 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ, εγθξίζεθε νκόθσλα θαη ππεγξάθε ζε ηξία (3) 

αληίγξαθα σο θαησηέξσ:  
 

 
-   ΦΑΙΗΓΑ ΘΧΛΣΑΛΣΗΛΟ (Ξξόεδξνο - Ραθηηθό κέινο) 

 
 

 -   ΑΓΓΔΙΟΠΟΤΙΟ ΓΖΚΖΣΡΗΟ (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 
 
 

 -   ΠΑΠΑΓΑΘΖ ΗΧΑΛΛΖ (Ραθηηθό κέινο – Γξακκαηέαο) 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΕΝ46ΜΩ0Ι-ΖΕΡ
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