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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 102/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-4-2021 ηµέρα Παρασκευη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 8305/19-4-2021 πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
  Έγκριση ή µη τροποποίησης «ήσσονος αξίας» της αρχικής σύµβασης µε αριθµ. πρωτ. 6032/10-3-2020 µε 
τίτλο: « Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας, Οµάδα Α –καύσιµα». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Άννα Καϊδου  

2. Αθηνα Τερζοπουλου 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
6. Στέφανος Μπίγγας 

 

7. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος Κυριάκος Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος Άννα 
Καϊδου.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα και το υπ’αριθµ 
8201/19-4-2021 διαβιβαστικό της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ : Τροποποίηση « ήσσονος αξίας» της αρχικής σύµβασης για την «Ετήσια προµήθεια υγρών 
καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας , Οµάδα Α – Καύσιµα» . 
Σχετικά : Σύµβαση προµήθειας µε αριθµ. πρωτ. 6032/10-3-2020 ( 20SYMV006412086)  µε τον ανάδοχο 
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την τροποποίηση « ήσσονος αξίας»  
σύµβασης  µε αριθµ. πρωτ. 6032/10-3-2020 ( 20SYMV006412086)  µε τον ανάδοχο ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 

1. Το µε αριθµ. 8170/19-4-2021 πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών , µε το οποίο 
αιτείται την τροποποίηση « ήσσονος αξίας» της αρχικής σύµβασης για την «Ετήσια προµήθεια 
υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας , Οµάδα Α – Καύσιµα» . 

2.  Την µε αριθµ. πρωτ. 8185/19-4-2021 γνωµοδότηση  της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών.» 

Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Αν. Προϊσταµένη του Τµήµατος Προϋπολογισµού Μ.Σταυρου, η οποία 
τόνισε την ανάγκη να επεκταθεί η υπάρχουσα σύµβαση, δεδοµένου ότι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο διεθνής 
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διαγωνισµός των καυσίµων, οι αυξηµένες ανάγκες των υπηρεσιών, όπως της καθαριότητας λογω covid,  
καθιστούν επισφαλές το υπόλοιπο ποσό, µέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. Ως εκ τούτου θέτουµε 
υπόψη σας την µε αριθµ. πρωτ. 8185/19-4-2021 γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σήµερα την 19-4-2021  συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  προµηθειών µε 
συµβατική αξία άνω των 2.500,00€ που συγκροτήθηκε µε την 183/2020  απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, αποτελούµενη από τους: 
1) Στενηµαχαλή ∆έσποινα   , υπάλληλος του ∆ήµου ως Πρόεδρος 
2) Πετρίδης Νικόλαος    , υπάλληλος του ∆ήµου ως  αναπληρωµατικό µέλος 
3) Κανδυλιώτου Αθηνά , υπάλληλος του ∆ήµου ως µέλος 
Η επιτροπή διαγωνισµού αφού έλαβε υπόψη : 

1. To N. 4412/2016 “ ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και κυρίως το άρθρο 132 παρ.2 

2. Την υπ΄αριθµ. 22/2017 κατευθυντήρια οδηγία της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
3. Το µε αριθµ. 8170/19-4-2021 πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών , µε το οποίο 

αιτείται την τροποποίηση « ήσσονος αξίας» της αρχικής σύµβασης για την «Ετήσια προµήθεια 
υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας , Οµάδα Α – Καύσιµα» . 

4. Την σύµβαση προµήθειας µε αριθµ. πρωτ. 6032/10-3-2020 ( 20SYMV006412086)  µε τον ανάδοχο 
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και την κατευθυντήρια οδηγία 22/2017 Θεµατική 
ενότητα ΙΙΙ παρ. ΣΤ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., µπορεί να τροποποιηθεί η αξία της αρχικής σύµβασης κατά τη διάρκεια 
της όταν είναι « ήσσονος αξίας», χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, προκειµένου να ισχύει ο κανόνας των «de 
minimis" τροποποιήσεων είναι σωρευτικά οι ακόλουθες: 
 Ι.      Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρµογής των Οδηγιών  
ΙΙ. Η αξία της τροποποίησης να µην υπερβαίνει ορισµένο ανώτατο ποσοστό  
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει: 
-το 10% της αξίας της αρχικής σύµβασης για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών του 
Βιβλίου Ι και για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016,  
ΙΙΙ. Η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµβασης . 
Οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις της αρχικής σύµβασης, ακόµη και αν τηρούν τις προϋποθέσεις του 
περιορισµού της αξίας, οι οποίες εκτέθηκαν ανωτέρω, δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να µεταβάλλουν τη 
συνολική φύση της αρχικής σύµβασης. 
Τελος, επισηµαίνεται ότι στις προβλεπόµενες διατάξεις ορίζεται ρητά ότι δεν απαιτείται η αναθέτουσα αρχή 
να επαληθεύει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των λοιπών επιτρεπτών περιπτώσεων τροποποίησης , καθώς 
εν προκειµένω οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις εισάγουν µικρής σηµασίας µεταβολές στην αρχική 
σύµβαση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη αιτιολόγησή τους από την αναθέτουσα αρχή, παρά 
µόνο η πλήρωση σωρευτικά των προϋποθέσεων Ι, ΙΙ και ΙΙ που αναλύθηκαν προηγουµένως. 
Κατόπιν των ανωτέρω και καθώς οι προϋποθέσεις τροποποίησης της σύµβασης πληρούνται αθροιστικά, η 
Επιτροπή :  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Για την τροποποίηση «ήσσονος αξίας» της αρχικής σύµβασης 6032/10-3-2020 (για την «Ετήσια προµήθεια 
υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας , Οµάδα Α – Καύσιµα»)  ποσού 204.744,00 € πλέον 
Φ.Π.Α. 49.138,56 € , συνολικού ποσού 253.882,56€, κατά ποσοστό µικρότερο του 10% ήτοι: 20.386,30€ 
πλέον Φ.Π.Α. 4.892,71€  συνολικά 25.279,10€, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου  132 του Ν.4412/2016 , 
την κατευθυντήρια οδηγία 22/2017 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. και το σχετικό αίτηµα της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών. Το άρθρο της σύµβασης που τροποποιείται είναι το  Άρθρο 3 Αµοιβή – Τρόπος πληρωµής 
,παρ. 1.»  
και παρακαλούµε για την λήψη της σχετικής απόφασης. 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   
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Αριθµ. Απόφ. 102/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
3. την αρχική σύµβαση µε αριθµ πρωτ. 6032/10-3-2020 (για την «Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων για 
τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας , Οµάδα Α – Καύσιµα»)   
4. την  µε αριθµ. πρωτ. 8185/19-4-2021 γνωµοδότηση  της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Εγκρινει την  µε αριθµ. πρωτ. 8185/19-4-2021 γνωµοδότηση  της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 

2. Εγκρίνει την τροποποίηση «ήσσονος αξίας» της αρχικής σύµβασης 6032/10-3-2020 (για την «Ετήσια 
προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας , Οµάδα Α – Καύσιµα»)  ποσού 204.744,00 
€ πλέον Φ.Π.Α. 49.138,56 € , συνολικού ποσού 253.882,56€, κατά ποσοστό µικρότερο του 10% ήτοι: 
20.386,30€ πλέον Φ.Π.Α. 4.892,71€  συνολικά 25.279,10€, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου  132 του 
Ν.4412/2016 , την κατευθυντήρια οδηγία 22/2017 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. και το σχετικό αίτηµα της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών. Τροποποιεί το άρθρο  3 Αµοιβή – Τρόπος πληρωµής ,παρ. 1της υπ’αριθµ. 
6032/10-3-2020  σύµβασης.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  102/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Αννα Καϊδου 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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