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Θέμα: Έγκριση ή μη τροποποίησης σύμβασης της «Προμήθειας ελαιολιπαντικών για τις 
ανάγκες του  Δήμου Βέροιας για τα έτη 2019-2021». 

Ο Δήμος Βέροιας υπέγραψε με την εταιρεία «ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε..» την με αρ. 946/14-01-2019 σύμβαση, 
ύστερα από διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού βάσει της αριθμ. 8423/19-03-2018  
διακήρυξης, για την προμήθεια «Ελαιολιπαντικών», συνολικής αξίας 118.769,18€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση, η διάρκεια της 
σύμβασης  εκτείνεται μέχρι 13/1/2022.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, του ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «Οι συμβάσεις 
και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1……………
2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ 

έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι 
κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις 

υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις 
έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται 
βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.»:

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 11 περ. ζ΄, του ν.4412/2016 
προβλέπεται ότι: «ζ) Η Επιτροπή εισηγείται για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων 
προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.».

Με βάση τον ν.4625/2019 (139/Α΄/31.08.2019), άρθρο 10 παρ. 9α. «Το πρώτο εδάφιο της 
περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010, που αφορά στις 
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, τροποποιείται, ως εξής: «Αποφασίζει 
αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»».

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 
του Δήμου και η τροποποίηση της σύμβασης είναι προϋπόθεση για την απόκτηση των ειδών 
της.

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών συνεδρίασε την 7/9/2020 προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει και συνέταξε το από 7/9/2020 πρακτικό με το οποίο εισηγείται την 
τροποποίηση της σύμβασης και συγκεκριμένα την αύξηση της ποσότητας του υδραυλικού 
λαδιού ISO 46 κατά 3.547 λίτρα με τιμή λίτρου 2,70€, συνολικής αξίας 9.756,6€ χωρίς ΦΠΑ 
και 11.875,36€ με ΦΠΑ 24%.

Έχοντας  υπόψη:
 Την αριθμ. 8423/19-03-2018  διακήρυξη του Δημάρχου.
 Την αριθμ. 846/2017 απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση διενέργειας της προμήθειας 

υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του 
προσώπων για τα έτη 2019-2021.
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 Την αριθμ. 152/2018 απόφαση Ο.Ε. για την "Έγκριση δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών 
και κατάρτιση όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και 
ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 
2019-2021»".

 Την αριθμ. 442/2018 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη 
αναδόχου για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019-2021», για την Ομάδα Β΄-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ".

 Την αριθμ. 946/14-01-2019 σύμβαση της προμήθειας.
 Τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του ν.4625/2019.
 Το  από  7/9/2020 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής.

Καλείται η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για:
1. Την έγκριση ή μη του από 7/9/2020 πρακτικού της επιτροπής παραλαβής.
2. Την τροποποίηση της σύμβασης για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες 

του Δήμου Βέροιας για τα έτη 2019-2021» και συγκεκριμένα την αύξηση της ποσότητας 
του υδραυλικού λαδιού ISO 46 κατά 3.547 λίτρα με τιμή λίτρου 2,70€, συνολικής αξίας 
9.756,60€ χωρίς ΦΠΑ και 11.875,36€ με ΦΠΑ 24%. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να 
ισχύουν οι όροι της αριθμ. 946/14-01-2020 σύμβασης.

    Η Προϊσταμένη Τμήματος                             Ο Διευθυντής Οικονομικών
 Προμηθειών                    Υπηρεσιών

        Γκαραβέλη Ελένη                               Δημήτριος Σαζακλίδης

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός


