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Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 46/2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 303/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                              Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 
12360/01-06-2022 ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ (ΟΚΑΓΑ Α: 
ΑΚΟΙΤΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΟΚΑΓΑ Β: ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ 
ΘΗΛΖΖ) κε αύμεζε ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη 
παξάηαζε ηζρύνο απηήο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 
πνπ ηελ δηέπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 
απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 
Γήκνπ».  

 
 

  ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11.30 
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 
3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 31535/42/23-12-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ 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. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
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Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο, 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Σάθαο 
Ζιίαο 4) Θνπεινύζνο Υξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 
θαη 7) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, σο Αληηδήκαξρνο. 
 
ΑΞΝΛΡΔΠ  
 
1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο θαη 3) Σνκπνύινγινπ 

Θσλζηαληίλνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο 
πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη, 
 

Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 31741/27-12-2022 εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαιαβήο θαη Παξαθνινύζεζεο Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ βάζεη ηεο αξηζ. 25/2022 
απόθαζεο Ο.Δ. επί ηνπ ζέκαηνο :  
 
Θέκα: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο γηα ηελ 
πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ (ΟΚΑΓΑ Α: ΑΚΟΙΤΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΟΚΑΓΑ 
Β: ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ 
αληηθεηκέλνπ θαηά 15.700,00 € «Ήζζνλνο αμίαο ηξνπνπνηήζεηο» ζύκθσλα κε 
ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016 (ΦΔΘ 
147/η.Α'/08.08.2016) θαη παξάηαζε δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο έωο 31/1/23 ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 2 ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ (πνζνζηνύ 
έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ ηελ δηέπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 
 
Θύξηε Πξόεδξε, 
 
Έρνληαο ππόςε όηη: 

 ύκθσλα 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 γλωκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. ηηο 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΄ ηνπΛ. 
4412/16 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.39 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Λ. 4497/17 (ΦΔΘ 
171/13.11.2017 ηεύρνο Α')]. 

 Ζ Οηθνλνκηθή 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 
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)]. 
 
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’αξηζ. πξση. 31740/27-12-2022Γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαιαβήο & Παξαθνινύζεζεο πξνκεζεηώλ γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο Απόθαζεο πεξί 

ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα 

https://4412.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ (ΟΚΑΓΑ Α: ΑΚΟΙΤΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΟΚΑΓΑ Β: 

ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ: 

 

i. αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο (ΝΚΑΓΑ Β)θαηά 

10.827,58 ιίηξα κε αληίζηνηρε αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο θαηά 

15.700,00 επξώ, 

ii. παξάηαζε δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο έωο 31/1/23 

 

ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο  ηεο παξ. 2  ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ πεξ. ε΄ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

Λ4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016) θαη παξάηαζε δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο έσο 31/1/23 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ 

(πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ ηελ δηέπνπλ,  θαη ζύκθσλα κε 

όζα αλαθέξνληαη ζην Θεθάιαην 1.2 «ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε» θαη ην 

Θεθάιαην 1.3  «πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ» ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 24038/4-11-2021 Γηαθήξπμεο, θαζώο θαη ην άξζξν 1 «Πξνϋπνινγηζκόο-

Υξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο» θαη ην άξζξν 2 «Αληηθείκελν θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο» 

ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ κέρξη ηελ νινθιήξωζε ηεο 

δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηά παξέθθιηζε αλάζεζε ηωλ θαπζίκωλ 

θίλεζεο γηα ην Α’ Ρεηξάκελν ηνπ 2023 ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Δηδηθόηεξα, ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο, κε 

αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, έρεη ωο εμήο, ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα:  
 

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 € 

ΑΤΞΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΩΝ 

Ε ΛΙΣΡΑ 

ΑΤΞΗΗ ΑΞΙΑ 

 Ε € 

1 02.20.6641.001 
Προμήθεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (πετρέλαια) 

1,45000 

ευρώ/λίτρο 
40.517,24 58.750,00 32.250,00 +10.827,58 +15.700,00 

  ΤΝΟΛΑ: 40.517,24 58.750,00 32.250,00 +10.827,58 +15.700,00 

 

Ζ αλσηέξσ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο (ΟΚΑΓΑ Β)θαηά 10.827,58 

ιίηξα κε αληίζηνηρε αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο θαηά 15.700,00 επξώ, 

ζεωξείηαη «ήζζνλνο αμίαο» ηξνπνπνίεζε δηόηη δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηεο 

αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαζώο 15.700,00 € < 20.435,90€ (10% ηνπ 157.869,00 

€ + 46.490,00 δηθαίσκα πξναίξεζεο). 

 
Ππλ.:Τπ’αξηζκπξση. 31740/27-12-2022 Γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο & 
Παξαθνινύζεζεο πξνκεζεηώλ 

 
ΤΑΙΗΓΑΠ 
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ 
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 46/2022 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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• Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο  απείρε από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιόγσ 
ηεο αξηζ. 2377/2022 πξόζθαηεο απόθαζεο ηνπ .η.Δ. κε ηελ νπνία θξίζεθαλ 
αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ ζύλζεζε ησλ 
Δπηηξνπώλ θαη ηελ εθρώξεζε αξκνδηνηήησλ από ην Γ.. πξνο απηέο. 
 
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηελ ππ’ αξηζκ πξση. 
31740/27-12-2022 Γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Παξαθνινύζεζεο 
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 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ    ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο γηα ηελ 

«Ξξνκήζεηα θαπζίκωλ θίλεζεο νρεκάηωλ (ΝΚΑΓΑ Α: ΑΚΝΙΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 

ΘΑΗ ΝΚΑΓΑ Β: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ)», ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ: 

 

i. αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο (ΝΚΑΓΑ Β΄) θαηά 

10.827,58 ιίηξα κε αληίζηνηρε αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο θαηά 

15.700,00 επξώ, 

ii. παξάηαζε δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο έωο 31/1/2023 

 

ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο  ηεο παξ. 2  ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ πεξ. ε΄ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

Λ4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016) θαη παξάηαζε δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο έσο 

31/1/2023 ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

ηηκώλ (πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ ηελ δηέπνπλ,  θαη 

ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζην Θεθάιαην 1.2 «ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-

Υξεκαηνδόηεζε» θαη ην Θεθάιαην 1.3  «πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ» ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 24038/4-11-2021 Γηαθήξπμεο, θαζώο θαη ην άξζξν 1 

«Πξνϋπνινγηζκόο-Υξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο» θαη ην άξζξν 2 «Αληηθείκελν θαη 

δηάξθεηα ζύκβαζεο» ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ κέρξη 

ηελ νινθιήξωζε ηεο δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηά παξέθθιηζε 

αλάζεζε ηωλ θαπζίκωλ θίλεζεο γηα ην Α’ Ρεηξάκελν ηνπ 2023 ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

 

Δηδηθόηεξα, ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο, κε 

αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα, έρεη ωο εμήο:  
 

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 € 

ΑΤΞΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΩΝ 

Ε ΛΙΣΡΑ 

ΑΤΞΗΗ ΑΞΙΑ 

 Ε € 

1 02.20.6641.001 
Προμήθεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (πετρέλαια) 

1,45000 

ευρώ/λίτρο 
40.517,24 58.750,00 32.250,00 +10.827,58 +15.700,00 

  ΤΝΟΛΑ: 40.517,24 58.750,00 32.250,00 +10.827,58 +15.700,00 
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Ζ αλσηέξσ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο (ΟΚΑΓΑ Β) θαηά 10.827,58 

ιίηξα κε αληίζηνηρε αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο θαηά 15.700,00 επξώ, 

ζεωξείηαη «ήζζνλνο αμίαο» ηξνπνπνίεζε δηόηη δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηεο 

αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαζώο 15.700,00 € < 20.435,90€ (10% ηνπ 157.869,00 

€ + 46.490,00 δηθαίσκα πξναίξεζεο). 

 
 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  303/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

 
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
 
 

ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ  
 

            Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 

 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Γ/λζε Θαζ/ηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ 
2. Αληηδήκαξρν Θαζ/ηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ 
3. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
4. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
5. Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ 
6. Σκήκα Ινγηζηεξίνπ 
7. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
8. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
9. Σκήκα Πξνκεζεηώλ  

10. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
 
 
 

Ππλ.: Ζ ππ’αξηζκ πξση. 31740/27-12-2022 Γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη 
Παξαθνινύζεζεο πξνκεζεηώλ. 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ N. 

ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠN.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ & 

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 
ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ 25/22 Α.Ν.Δ. 

Σαρ. Γ/λζε:    Αραξλώλ 464 & Αγ. 
Αλαξγύξσλ 
  Λέα Υαιθεδόλα, Σ.Θ. 14343 
Πιεξνθνξίεο:Φαιίδαο Θσλζηαληίλνο 
Σει. : 210 2511969 
e-mail :dnsi_kathariotitas@dimosfx.gr 

 
Ζκεξνκελία: Λέα Υαιθεδόλα 27/12/2022 
Αξ. πξση.: 31740 

 

 

ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
 
ηελ Λέα Υαιθεδόλα ζηηο 27-12-2022, εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 11:45 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 Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

(ΑΓΑ:6ΦΗΠ46ΚΧ0Η-Τ44), απνηεινύκελε από ηνπο:  

 

- ΤΑΙΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ( Πξόεδξνο - Σαθηηθό κέινο) 

 

 -   ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

 -   ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (Σαθηηθό 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 (ΟΚΑΓΑ 

Α: ΑΚΟΙΤΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΟΚΑΓΑ Β: ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ), ε νπνία ζπλίζηαηαη 

ζηελ αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαηά 15.700,00 € «Ήζζνλνο αμίαο 

ηξνπνπνηήζεηο» ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

Λ4412/2016, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ Λ4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016) θαη παξάηαζε δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο 

έωο 31/1/23 ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

ηηκώλ (πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ ηελ δηέπνπλ. 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

 

Ο Πξόεδξνο αλέθεξε όηη, κε ην κε αξηζ. πξση. 31551/23-12-2022 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 «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΧΛ ΘΗΛΖΖ ΟΥΖΚΑΣΧΛ, ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΤ 

ΘΔΡΚΑΛΖ ΘΑΗ ΙΗΠΑΛΣΗΘΧΛ ΔΣΟΤ 2022, A.M.: 133/2021» (ΟΚΑΓΑ Α: ΑΚΟΙΤΒΓΖ 

ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΟΚΑΓΑ Β: ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ)» (ΑΓΑ: 9ΦΚ246ΚΧ0Η-Ε00 θαη 

ΑΓΑΚ:22SYMV010669552), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ θαηά 15.700,00 € «Ήζζνλνο αμίαο ηξνπνπνηήζεηο» ζύκθσλα κε 

ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
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πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016 (ΦΔΘ 

147/η.Α'/08.08.2016) θαη παξάηαζε δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο έωο 31/1/23 ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 2 ηεο ζύκβαζεο, 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. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ 116, 118 θαη 120. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ.3463/06 (Γ.Θ.Θ), όπσο ηζρύνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4555/2018 (Πξόγξακκα ΘΙΔΗΘΔΛΖ Η). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4605/2019. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2013 ( ΦΔΘ Α’ 87/7.6.2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο-Πξόγξακκα ΘΑΙΙΗΘΡΑΣΖ» όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4412/2016. 

6.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/16 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016) 

«Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο»(άξζξν 72 Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) πνπ 

αλαθέξεηαη όηη:  

Ξαξάγξαθνο 1. «Οη 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.…., 

Ξαξάγξαθνο 2. «Υσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ 

πεξηπηώζεσλ α' έσο δ' ηεο παξ. 4, νη ζπκβάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηνύληαη ρσξίο λέα 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην παξόλ Βηβιίν, εθόζνλ ε αμία 

ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηώηεξε θαη ησλ δύν αθόινπζσλ ηηκώλ: α) ησλ θαηώηαησλ 

νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5, θαη β) ηνπ δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο 

γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ θαη ηνπ 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο 

ζύκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε 

ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. ε πεξίπησζε δηαδνρηθώλ 

ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ 

δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

Ξαξάγξαθνο 4. «Ζ ηξνπνπνίεζε ζύκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά 

ηεο ζεσξείηαη νπζηώδεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 1, εθόζνλ θαζηζηά 

ηε ζύκβαζε ή ηε ζπκθσλία-πιαίζην νπζησδώο δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, 

από ηελ αξρηθώο ζπλαθζείζα. ε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ επηθύιαμε ησλ παξαγξάθσλ 

1 θαη 2, κία ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη νπζηώδεο όηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο 

αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: α) ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη όξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ 

απνηειέζεη κέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε 

ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθώλ ππνςεθίσλ από απηνύο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθώο ή ζηελ 

απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο από εθείλε πνπ επειέγε αξρηθώο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη 

άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, β) ε ηξνπνπνίεζε αιιάδεη 

ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην ππέξ ηνπ αλαδόρνπ, 

θαηά ηξόπν πνπ δελ πξνβιεπόηαλ ζηελ αξρηθή ζύκβαζε ή ζπκθσλία-πιαίζην, γ) ε 

ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-

πιαίζην, δ) όηαλ λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί αξρηθώο ε 

ζύκβαζε ζε πεξηπηώζεηο δηαθνξεηηθέο από ηηο πξνβιεπόκελεο ζηελ πεξίπησζε δ' ηεο 

παξαγξάθνπ 1. 

Ξαξάγξαθνο 6.«ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ππάγνληαη νη ηξνπνπνηεηηθέο ζπκβάζεηο, 

εθόζνλ ε θύξηα ζύκβαζε δηήιζε από ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν λνκηκόηεηαο ηνπ 

Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, εθηόο από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: α) όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο 

δελ έρνπλ νηθνλνκηθό αληηθείκελν θαη δελ είλαη νπζηώδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
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παξαγξάθνπ 4, β) όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο γίλνληαη θαη΄ εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο 

α΄ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξόληνο θαη…..» 

 

7.Σελ Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 22 (απόθαζε 44/09-06-2017 ) ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ(ΔΑΑΓΖΤ) κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε 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. Πεξαηηέξσ, 

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. Ρηο 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. ηηο 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. Σελ ελ ηζρύ ε ππ’αξηζκ.πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζε γηα ηελ «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ 

ΘΑΤΗΚΧΛ ΘΗΛΖΖ ΟΥΖΚΑΣΧΛ, ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΤ ΘΔΡΚΑΛΖ ΘΑΗ ΙΗΠΑΛΣΗΘΧΛ ΔΣΟΤ 

2022, A.M.: 133/2021» (ΟΚΑΓΑ Α: ΑΚΟΙΤΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΟΚΑΓΑ Β: ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ 

ΘΗΛΖΖ)» (ΑΓΑ: 9ΦΚ246ΚΧ0Η-Ε00 θαη ΑΓΑΚ:22SYMV010669552), ηνπ Γήκνπ κε ηελ 

αλάδνρν εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΑΛΑΣΑΗΑ ΠΤΡ. ΥΑΣΕΑΘΖ – ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΤΓΡΧΛ 

ΘΑΤΗΚΧΛ – ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΔΡΚΑΛΖ, πνπ ππνγξάθεθε θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ. πξση. 

24038/4-11-2021 Γηαθήξπμεο (ΑΓΑΚ:21PROC009523676). 

 

10.Σν 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 Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ Τγξώλ Θαπζίκσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο (Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Θαηαλαισηή) γηα ηνλ Λνκό Αηηηθήο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, σο εμήο: 

 ΟΚΑΓΑ Α: ΑΚΟΙΤΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ: θαηά αλώηαην όξην κέρξη ηεο εμάληιεζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζπλνιηθήο αμίαο πνζνύ 35.304,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%, κε πνζνζηό έθπηωζεο 3,52%(ηξία θόκκα 

πελήληα δύν ηνηο εθαηό) γηα ηελ ακόιπβδε βελδίλε, θαη 

 ΟΚΑΓΑ Β: ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ: θαηά αλώηαην όξην κέρξη ηεο εμάληιεζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζπλνιηθήο αμίαο πνζνύ  122.565,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% κε πνζνζηό έθπηωζεο 4,51%(ηέζζεξα θόκκα 

πελήληα έλα ηνηο εθαηό) γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο. 

 

11.Ρν γεγνλόο όηη ε θύξηα ζύκβαζε δηήιζε από ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν 

λνκηκόηεηαο ηνπ Διεγθηηθνύ Ππλεδξίνπ, ζύκθσλα κε ηελ 17/25855/10-05-

2022 Πξάμε Δπηηξόπνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ΟΣΑ VII ζηνλ Γήκν Λέαο Ησλίαο 

(πνπ έιαβε αξηζκ. Πξση. 10570/13-05-2022 από ηνλ ΓΛΦΥ), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 324 ηνπ λ. 4700/2020 (ΦΔΘ Α’ 127) θαη ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 9 θαζώο θαη 
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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.  Ρν γεγνλόο όηη ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πηζηώζεηο, νη νπνίεο επαξθνύλ γηα λα 

θαιύςνπλ εμ νινθιήξνπ ηελ δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί από ηελ αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ηεο ζύκβαζεο θαηά 15.700,00 επξώ, γηα ηνπο άλσ αλαθεξόκελνπο θσδηθνύο 

εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ. 

 

13.Ρελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. πξωη. 12360/01-06-2022 

ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ (ΟΚΑΓΑ Α: ΑΚΟΙΤΒΓΖ 

ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΟΚΑΓΑ Β: ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ  

i. αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο (ΝΚΑΓΑ Β)θαηά 

10.827,58 ιίηξα κε αληίζηνηρε αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο θαηά 

15.700,00 επξώ, 

ii. παξάηαζε δηαξθεηαο ηζρύνο ηεο έωο 31/1/23 

ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο  ηεο παξ. 2  ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ πεξ. ε΄ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

Λ4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016) θαη παξάηαζε δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο έσο 31/1/23 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ 

(πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ ηελ δηέπνπλ,  θαη ζύκθσλα κε 

όζα αλαθέξνληαη ζην Θεθάιαην 1.2 «ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε» θαη ην 

Θεθάιαην 1.3  «πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ» ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 24038/4-11-2021 Γηαθήξπμεο, θαζώο θαη ην άξζξν 1 «Πξνϋπνινγηζκόο-

Υξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο» θαη ην άξζξν 2 «Αληηθείκελν θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο» 

ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο. 

 

14.Ρν γεγνλόο όηη ε ελ ιόγω ηξνπνπνίεζε θαηαηάζζεηαη ζηηο «ήζζνλνο αμίαο 

ηξνπνπνηήζεηο» σο αθνινύζσο: 

 

ΠΡ. ΝΗ ΖΠΠΝΛΝΠ ΑΜΗΑΠ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ 

 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, έρεη κεηαθεξζεί, o θαλόλαο ησλ 

«ήζζνλνο αμίαο» ή «de minimis»  ηξνπνπνηήζεσλ ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, όπσο έρεη 

πξνθύςεη από ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαη απνηππώζεθε ζηελ αληίζηνηρε 

δηάηαμε ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ. ύκθσλα κε ηνλ ελ ιόγσ θαλόλα ηξνπνπνηήζεηο 

«ήζζνλνο αμίαο» ηεο ζύκβαζεο, νη νπνίεο δελ ππεξβαίλνπλ νξηζκέλε αμία, όπσο 

εθηίζεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, είλαη απνδεθηέο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζύλαςεο ζύκβαζεο. 

Οη πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνύληαη αζξνηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ηζρύεη ν 

θαλόλαο ησλ «de minimis" ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ζσξεπηηθά νη αθόινπζεο: 

 

Η.Ζ αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο λα είλαη θαηώηεξε ηωλ νξίωλ εθαξκνγήο ηωλ 

Νδεγηώλ 

 

Ζ ελ ιόγσ απαίηεζε νπζηαζηηθά δηακνξθώλεη ηνλ θαλόλα όηη ηξνπνπνηήζεηο ηεο αξρηθήο 

ζύκβαζεο, ε αμία ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηα θαηώηαηα όξηα εθαξκνγήο ησλ 

Οδεγηώλ, όπσο απηά έρνπλ κεηαθεξζεί ζηηο εζληθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα:  

-ζην άξζξν 5 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ηνπ Βηβιίνπ Η 

-ζην άξζξν 235 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ & 
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-ζην άξζξν 1 παξ. 2 πεξ. α ηνπ λ. 44123/2016 γηα ηηο ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο έξγσλ 

θαη ππεξεζηώλ, ζεσξνύληαη ειάζζνλνο αμίαο ηξνπνπνηήζεηο θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

επηηξεπηέο, εθόζνλ πιεξνύλ θαη ηηο ινηπέο πξνϋπνζέζεηο πνπ εθηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

ΗΗ. Ζ αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο λα κελ ππεξβαίλεη νξηζκέλν αλώηαην πνζνζηό 

Δηδηθόηεξα, πξνβιέπεηαη όηη ε αμία ηεο «ήζζνλνο αμίαο» ηξνπνπνίεζεο, δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη: 

-ην 10% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Βηβιίνπ Η θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ 

θαη ππεξεζηώλ ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηνπ λ. 4412/2016, 

-ην 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ ηνπ Βηβιίνπ 

Η θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηνπ λ. 4412/2016, 

-ην 10% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο έξγσλ ή ππεξεζηώλ ηνπ λ. 

4413/2016. 

ε πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ, δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, ε αμία 

ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο αζξνηζηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

Ο ελ ιόγσ πεξηνξηζκόο πνπ ηίζεηαη θαη από ηνλ ελσζηαθό λνκνζέηε θαη από ηνλ εζληθό 

λνκνζέηε αθνξά ζηε ζσξεπηηθή αμία όισλ ησλ επαθόινπζσλ ηξνπνπνηήζεσλ, γεγνλόο 

ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη πξνεγνπκέλσο  δελ αθνξνύλ ζε 

έθαζηε ηξνπνπνίεζε αιιά ζην ζύλνιν απηώλ θαη, εθόζνλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο 

δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, ην ζύλνιν ηεο αμίαο απηώλ αζξνηζηηθά 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα αλσηέξσ πνζνζηά, αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζύκβαζεο. 

 

ΗΗΗ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο 

 

Οη «ήζζνλνο αμίαο» ηξνπνπνηήζεηο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, αθόκε θαη αλ ηεξνύλ ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο αμίαο, νη νπνίεο εθηέζεθαλ αλσηέξσ, δελ ζα πξέπεη 

ζε θακία πεξίπησζε λα κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο.  

 

 

15.Ρελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηά παξέθθιηζε 

αλάζεζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο γηα ην Α’ Σεηξάκελν ηνπ 2023 ε νπνία βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε. 

 

 

16Ρν γεγνλόο όηη ε αλάδνρνο εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΑΛΑΣΑΗΑ ΠΤΡ. 

ΥΑΣΕΑΘΖ – ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΤΓΡΧΛ ΘΑΤΗΚΧΛ – ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΔΡΚΑΛΖ, κε ηελ ππ’ αξ. 

πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 31497/22-12-22 επηζηνιή ηεο δειώλεη όηη απνδέρεηαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ (ΟΚΑΓΑ Α: ΑΚΟΙΤΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΟΚΑΓΑ Β: 

ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο θαηά 

ην πνζό ησλ 15.700,00 επξώ ζε όηη αθνξά ηελ νκάδα Β: ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ γηα ηνλ 

ΘΑ 02.20.6641.001 θαη παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ιήμεο ηεο έσο 31/1/23ρωξίο ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηωλ ηηκώλ (πνζνζηνύ έθπηωζεο) θαη ζύκθωλα κε ηνπο 

όξνπο πνπ ηελ δηέπνπλ. 

 

Γλωκνδνηεί νκόθωλα : 
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Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ (ΟΚΑΓΑ Α: ΑΚΟΙΤΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ ΟΚΑΓΑ 

Β: ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ: 

 

i. αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο (ΝΚΑΓΑ Β)θαηά 

10.827,58 ιίηξα κε αληίζηνηρε αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο 

θαηά 15.700,00 επξώ, 

ii. παξάηαζε δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο έωο 31/1/23 

ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο  ηεο παξ. 2  ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ4412/2016, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ πεξ. ε΄ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

Λ4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α'/08.08.2016) θαη παξάηαζε δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο έσο 31/1/23 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ 

(πνζνζηνύ έθπησζεο) θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ ηελ δηέπνπλ,  θαη ζύκθσλα κε 

όζα αλαθέξνληαη ζην Θεθάιαην 1.2 «ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε» θαη ην 

Θεθάιαην 1.3  «πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ» ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 24038/4-11-2021 Γηαθήξπμεο, θαζώο θαη ην άξζξν 1 «Πξνϋπνινγηζκόο-

Υξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο» θαη ην άξζξν 2 «Αληηθείκελν θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο» 

ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ κέρξη ηελ νινθιήξωζε ηεο 

δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηά παξέθθιηζε αλάζεζε ηωλ θαπζίκωλ 

θίλεζεο γηα ην Α’ Ρεηξάκελν ηνπ 2023 ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Δηδηθόηεξα, ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 ζύκβαζεο, κε 

αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, έρεη ωο εμήο, ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα:  
 

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 € 

ΑΤΞΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΩΝ 

Ε ΛΙΣΡΑ 

ΑΤΞΗΗ ΑΞΙΑ 

 Ε € 

1 02.20.6641.001 
Προμήθεια καυςίμων για 

μεταφορικά μέςα (πετρέλαια) 

1,45000 

ευρώ/λίτρο 
40.517,24 58.750,00 32.250,00 +10.827,58 +15.700,00 

  ΤΝΟΛΑ: 40.517,24 58.750,00 32.250,00 +10.827,58 +15.700,00 

 

Ζ αλσηέξσ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο (ΟΚΑΓΑ Β)θαηά 10.827,58 

ιίηξα κε αληίζηνηρε αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο θαηά 15.700,00 επξώ, 

ζεωξείηαη «ήζζνλνο αμίαο» ηξνπνπνίεζε δηόηη δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηεο 

αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαζώο 15.700,00 € < 20.435,90€ (10% ηνπ 157.869,00 

€ + 46.490,00 δηθαίσκα πξναίξεζεο). 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ, εγθξίζεθε νκόθσλα θαη ππεγξάθε ζε 

ηξία (3) αληίγξαθα σο θαησηέξσ:  

 

-   ΤΑΙΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (Πξόεδξνο - Σαθηηθό κέινο) 

 

 -   ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

 -   ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (Σαθηηθό κέινο – Γξακκαηέαο) 

 
 

ΑΔΑ: 61Φ246ΜΩ0Ι-45Θ


		2022-12-29T14:24:08+0200
	Athens




