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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 334/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  38ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-12-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια 
περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 27169/29-11-2021 πρόσκληση 
του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία 
κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 
169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. ∆1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη τροποποίησης της σύµβασης «Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & 
πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του προσώπων, Οµάδα Β- 
Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα». 
…………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Αθηνά Τερζοπουλου 
7. Στέφανος Μπίγγας 
8. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
 
  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών  την 
υπ’αριθµ 26108/17-11-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: 
«ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση σύµβασης «Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων 
οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του προσώπων, Οµάδα Β- Ελαιολιπαντικά 
και πρόσθετα» 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την τροποποίηση της υπ’αρ. 15596/3-8-2020 
σύµβασης για την «Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας Οµάδα Β- Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα» µε τον ανάδοχο ∆. 
∆ηµητρακόπουλου Α.Ε.Τ.Ε., σύµφωνα µε την 25441/10-11-2021 γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής συµβάσεων προµηθειών και συγκεκριµένα για την αυξοµείωση των 
ποσοτήτων µε τις τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου των ελαιολιπαντικών και πρόσθετων να είναι 
σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και για κανένα λόγω να µην υπόκεινται σε 
αναθεώρηση της σύµβασης, µε µέγιστη διάρκεια του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για δύο 
χρόνια από την αρχική υπογραφή της. 
Αναλυτικά να τροποποιηθεί : 
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το Άρθρο 2 «∆ιάρκεια σύµβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών» παρ. 1 ως εξής: 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 24 µήνες από την υπογραφή της, ή µέχρι εξάντλησης του 
συµβατικού ποσού. 
Το Άρθρο 3 «Αµοιβή – Τρόπος πληρωµής» , προσθέτοντας στο τέλος της παρ.1 την φράση : «Οι ανωτέρω 
ποσότητες είναι ενδεικτικές και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα για αυξοµείωση των ποσοτήτων ανάλογα µε τις 
ανάγκες του. Οι ανωτέρω τιµές των ελαιολιπαντικών και πρόσθετων είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης…….. » 
Επίσης θέτουµε υπόψη σας την υπ’αριθµ 25441/10-11-2021 γνωµοδότηση της Επιτροπής στην οποία 
αναφέρονται  τα εξής: 
«Σήµερα την 10-11-2021  συνεδρίασε η επιτροπή 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 206 παρ.1,2,3 και 4. 

2. Την µε αριθµ. πρωτ. 20388/10-10-2019 διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού(Α∆ΑΜ 
:19PROC005689941) για την «Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων 
οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του προσώπων, Οµάδα Β- 
Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα» και ιδίως την παράγραφο 6.1.Β. Χρόνος παράδοσης υλικών 
σύµφωνα µε την οποία : «Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σταδιακά και σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
∆ήµου στην αποθήκη του ∆ήµου. Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις 
προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις είκοσι (20) 
ηµέρες από την υποβολή της εντολής. Ο συµβατικός χρόνος της προµήθειας αρχίζει µε την 
υπογραφή της σύµβασης και µέχρι της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των 
υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από 
τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών 
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.» καθώς και την παράγραφο 4.5 
Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της σύµφωνα µε την οποία : «Η σύµβαση µπορεί να 
τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016». 

3. Την σύµβαση προµήθειας µε αριθµ. πρωτ. 15596/3-8-2020 µε τον ανάδοχο ∆. ∆ηµητρακόπουλου 
Α.Ε.Τ.Ε.  η διάρκεια της οποίας  ορίζεται για δώδεκα µήνες από την υπογραφή της ή µέχρι 
εξάντλησης του συµβατικού ποσού 

4. Το υπ’ αρ. 22468/13-10-2021 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας 
Ζωής 

5. Το υπ΄αρ. 22462/13-10-2021 έγγραφο του ∆. ∆ηµητρακόπουλου Α.Ε. µε το οποίο αποδέχεται τη 
σχετική τροποποίηση 

6. Το γεγονός ότι το ανεκτέλεστο ποσό της σύµβασης είναι σήµερα 30.290,84 €, ενώ το συνολικό ποσό 
της αρχικής σύµβασης  είναι 42.544,15 €.  

7. Το γεγονός ότι το αίτηµα υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, οι τροποποιήσεις δεν είναι ουσιώδεις κατά την 
έννοια της παρ. 4. (παρ. 1.ε του άρθρου 132) και µε την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον 
οικονοµική επιβάρυνση για το ∆ήµο. 
 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  
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Για την αυξοµείωση των ποσοτήτων των λιπαντικών και πρόσθετων της σύµβασης 15596/3-8-2020 για την  
«Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Εορδαίας και των Νοµικών του προσώπων, Οµάδα Β- Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα» µε τις τιµές µονάδας 
του συµβατικού τιµολογίου των ελαιολιπαντικών και πρόσθετων να είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης και για κανένα λόγω να µην υπόκεινται σε αναθεώρηση της σύµβασης, µε µέγιστη 
διάρκεια του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της αρ. 15596/3-8-2020 σύµβασης για δύο χρόνια 
από την υπογραφή της.» 
Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν µέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω , το µέλος Ευστ. Κοκκινιδης ψήφισε 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας επίσης θετικά. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 334/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2010. 
2. τις διατάξεις του N. 4412/2016 “ ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κυρίως το άρθρο 206 παρ.1,2,3 και 4 
3. την µε αριθµ. πρωτ. 20388/10-10-2019 διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού(Α∆ΑΜ :19PROC005689941) για 
την «Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του 
∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του προσώπων, Οµάδα Β- Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα» 
4. την υπ’αριθµ 25441/10-11-2021 γνωµοδότηση της Επιτροπής 
2. την υπ’αριθµ 26108/17-11-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Αποφασίζει να τροποποιηθεί η µε αριθµ. πρωτ. 20388/10-10-2019 διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού(Α∆ΑΜ 
:19PROC005689941) για την «Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων 
για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του προσώπων, Οµάδα Β- Ελαιολιπαντικά και 
πρόσθετα» µόνο ως προς τα κατωθι αναφερόµενα άρθρα της και πιο συγκεκριµένα: 
το Άρθρο 2 «∆ιάρκεια σύµβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών» παρ. 1 ως εξής: 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 24 µήνες από την υπογραφή της, ή µέχρι εξάντλησης του 
συµβατικού ποσού. 
Το Άρθρο 3 «Αµοιβή – Τρόπος πληρωµής» , προσθέτοντας στο τέλος της παρ.1 την φράση : «Οι ανωτέρω 
ποσότητες είναι ενδεικτικές και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα για αυξοµείωση των ποσοτήτων ανάλογα µε τις 
ανάγκες του. Οι ανωτέρω τιµές των ελαιολιπαντικών και πρόσθετων είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης…….». 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 334/2021  

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

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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