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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ--ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΑΓΙΩΝ 
 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

Π ρ ο ς  
Την Οικονομική Επιτροπή 

 
 
Για συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης, διότι παρουσιάζεται άμεση και 
επιτακτική η ανάγκη να καλυφτούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων σε 
καύσιμα, αποτρέποντας έτσι τα προβλήματα που θα δημιουργούνταν από μια πιθανή 
έλλειψη καυσίμων (π.χ. κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, λόγω ακινησίας των 
απορριμματοφόρων). 
 
ΘΕΜΑ :  ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28113/09-
07-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ-ΤΜΗΜΑ Α.: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, 
ΤΜΗΜΑ Β.:ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΜΗΜΑ Δ.:ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (LPG), ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 
 
Την 18/03/2021 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός  με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής πώλησης, για όλα τα 
τμήματα της σύμβασης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, κατά την 
ημέρα παράδοσης αυτών, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 
(2.242.866,12€ με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται  
στην με αρ.πρωτ. 5054/09-02-2021 διακήρυξη και την υπ αρ. 02/2021 μελέτη της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και εγκρίθηκαν με την αριθ. 61/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
      
Με την αρ.328/10-05-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η 
κατακύρωση στο φορέα με την επωνυμία  «ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» των 
τμημάτων: Α. Βενζίνη Αμόλυβδη, Β. Πετρέλαιο Κίνησης & Δ. Υγραέριο Κίνησης (LPG), για 
την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ».  
 
      Στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού υπογράφτηκε η αρ.πρωτ.: 28113/09-07-2021 
(ΑΔΑΜ: 21SYMV008894004) σύμβαση, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και 
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του οικονομικού φορέα «ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα 
εκπροσωπούνται, αξίας μέχρι 1.241.597,12 € με ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΟΥ-ΤΜΗΜΑ Α.: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, ΤΜΗΜΑ Β.:ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΜΗΜΑ 
Δ.:ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (LPG), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»,  η οποία 
είναι σε ισχύ και λήγει στις 09-07-2022.  
    
  Την 21/04/2022 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός  με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει:  

- του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα 
διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής πώλησης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την περιφερειακή ενότητα 
Φθιώτιδας, κατά την ημέρα παράδοσης, για τα τμήματα της σύμβασης: Α. Βενζίνη 
Αμόλυβδη 95 οκτ, Β. Πετρέλαιο Κίνησης, Γ. Πετρέλαιο Θέρμανσης & Ε. Υγραέριο Κίνησης 
(LPG).  

-  του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της αναγραφόμενης 
στην αντλία τιμής (τιμή λιανικής πώλησης πρατηρίου), κατά την ημέρα 
ανεφοδιασμού για το τμήμα Δ. Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG)  

για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης (2.336.898,68€ με ΦΠΑ 24%) 
και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται  στην με αρ.πρωτ. 9841/15-03-
2022  διακήρυξη και την υπ αρ. 01/2022  μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
εγκρίθηκαν με την αριθ. 111/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
      Η ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και συγκεκριμένα στις 20/06/2022 
έγινε αποστολή φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό 
έλεγχο. Ο εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων είναι μέχρι 31/08/2022. 
 
Παράλληλα η Δ/νση Περιβάλλοντος στο με αρ. πρωτ.: 24402/23-06-2022 (ορθή 
επανάληψη) έγγραφό της το οποίο απέστειλε στο τμήμα προμηθειών, μεταξύ άλλων 
αναφέρει: 
«................................ 3.2. Από τις 10/07/2021 μέχρι τις 31/05/2022 η ανάλωση ποσοτήτων 
και ποσών, και οι εναπομένουσες ποσότητες καυσίμων και πιστώσεων μέχρι την 
ολοκλήρωση της σύμβασης στις 09/07/2022 διαμορφώνονται ως εξής: 
        

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΩΘΗΚΑΝ 
10/07/2021-31/05/2022 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
01/06/2022 – 09/07/2022 

KΑΥΣΙΜΟ ΛΙΤΡΑ ΑΞΙΑ ΛΙΤΡΑ 
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 39.044,86 68.741,29 € 20.955,14 24.333,11 € 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 663.881,57 1.010.844,54 € 

196.118,43 131.269,86 € 

ΥΓΡΑΕΡΙΟ 1.865,89 1.957,23 € 6.134,11 4.451,09 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   1.081.543,06 €   160.054,06 € 
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Σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές (Ημερήσιο Δελτίο 15.6.2022 όπως έχει καταχωρηθεί στον 
ιστότοπο  http://www.fuelprices.gr) η μέση τιμή των καυσίμων για το νομό Φθιώτιδας,  
διαμορφώνεται ως εξής: 

 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €/lt (με ΦΠΑ)  

KΑΥΣΙΜΟ (15.06.2022) (Προϋπ/μος Μελέτης) ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 2,446 1,551 57,70% 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2,085 1,328 57,00% 
ΥΓΡΑΕΡΙΟ 1,17 0,801 46,07% 
 
Οι εξαιρετικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εξαιτίας της 
πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία και οι οποίες δεν μπορούσαν να έχουν 
προβλεφθεί κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης, έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση 
της τιμής των καυσίμων, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, με αποτέλεσμα οι 
διατιθέμενες πιστώσεις να μην επαρκούν για την προμήθεια του συνόλου των συμβατικών 
ποσοτήτων, με ορατό κίνδυνο την ακινητοποίηση του στόλου των οχημάτων του Δήμου. 

4. Την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης κίνησης των πάσης φύσεως οχημάτων, 
μηχανημάτων έργου και λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών  

Προτείνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης και του άρθρου 132,  παρ.2 : 

α) Παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά 4 μήνες ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου 
μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τετραμήνου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε 
καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων και τη θέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών 
μέχρι την υπογραφή των νέων συμβάσεων. Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους της 
αρχικής σύμβασης. 

β) Αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
αύξηση της τιμής των καυσίμων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (Σύμβαση 
αρ.πρωτ. 28113/09.07.2021) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ME ΦΠΑ 24% ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ME ΦΠΑ 24% 
ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 
ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

Lt 60.000 93.074,40 
  

60.000 97.074,40   

2 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

Lt 860.000 1.142.114,40 
  

860.000 1.262.114,40   

3 
ΥΓΡΑΕΡΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
(LPG) 

Lt 8.000 6.408,32 
  

8.000 6.408,32   

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  1.241.597,12     1.365.597,12 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ     124.000,00 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ     9,99% 

........................................................». 
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Με δεδομένο ότι:  

1α. η ισχύουσα σύμβαση λήγει στις 09/07/2022, β. δεν θα έχει προκύψει μέχρι στις 
09/07/2022 ανάδοχος από την διενέργεια του ηλεκτρονικού  ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 
που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, γ. δεν έχουν εξαντληθεί οι 
συμβατικές ποσότητες της αρ. πρωτ.: 28113/09-07-2021 ισχύουσας σύμβασης, 
προκύπτει επιτακτική η ανάγκη παράτασης του χρόνου ισχύος της εν λόγω σύμβασης 
προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου με τις απαραίτητες 
ποσότητες καυσίμων, μέχρι να τελεσφορήσει η διαγωνιστική διαδικασία που είναι σε 
εξέλιξη. Επιπλέον η παράταση του χρόνου ισχύος προβλέπεται στη παράγραφο 4.5 της 
αρ. πρωτ.: 5054/09-02-2021 διακήρυξης και στο άρθρο 3 της εν θέματι σύμβασης. 

2. οι διατιθέμενες πιστώσεις δεν επαρκούν για την προμήθεια του συνόλου των 
συμβατικών ποσοτήτων, λόγω εξαιρετικών συνθηκών (πανδημία, πόλεμος στην 
Ουκρανία), όπως αυτές εκτέθηκαν ανωτέρω, με ορατό κίνδυνο την ακινητοποίηση του 
στόλου των οχημάτων του Δήμου, προκύπτει επιτακτική η ανάγκη αύξησης του 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση της 
τιμής των καυσίμων ως εξής: 

i. αύξηση της συμβατικής αξίας του πετρελαίου κίνησης κατά 120.000,00 ευρώ 

ii. αύξηση της συμβατικής αξίας της βενζίνης αμόλυβδης κατά 4.000,00 ευρώ 

Συνολική αύξηση της συμβατικής αξίας των καυσίμων κατά 124.000,00 ευρώ. 
    Η ανωτέρω τροποποίηση με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
προβλέπεται στη παράγραφο 4.5 της αρ. πρωτ.: 5054/09-02-2021 διακήρυξης. 

      Επίσης στο άρθρο 10 της εν θέματι σύμβασης προβλέπεται: «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.». 

Ειδικότερα στην περίπτωσή μας βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες «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». 
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Στην περίπτωσή μας η αξία της τροποποίησης είναι 124.000,00 ευρώ και είναι κατώτερη 
α. των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 (214.000,00 ευρώ) και β. του δέκα τοις εκατό 
(10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης (9,99%). 
 
Επίσης η τροποποίηση δεν μεταβάλλει το είδος ή το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης 
δηλαδή τη συνολική φύση της σύμβασης αφού τόσο με την αρχική όσο και με την 
τροποποιημένη σύμβαση συνεχίζουμε να προμηθευόμαστε καύσιμα. 
 
Το ενδεχόμενο μη τροποποίησης της συγκεκριμένης σύμβασης θα δημιουργούσε πολλά 
και ανυπέρβλητα προβλήματα στην λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και στην 
δημόσια υγεία των πολιτών (π.χ. κίνηση απορριμματοφόρων, κίνηση μηχανημάτων έργου 
κλπ). 
     
Με το αρ. πρωτ.: 25293/30-06-2022 έγγραφό του, το Τμήμα Προμηθειών, ζήτησε τη 
σύμφωνη γνώμη του φορέα «ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τροποποίηση της 
αρ. πρωτ.: 28113/09-07-2021, (ΑΔΑΜ: 21SYMV008894004), σύμβασης. 
  
Η τροποποίηση θα αφορά: 

1. παράταση του χρόνου ισχύος για τέσσερις (4)  μήνες, ή και μέχρι την ανακήρυξη 
νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τετραμήνου, δηλαδή το πολύ μέχρι στις  
09-11-2022, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι : α) Δεν θα επέλθει κατά τον 
χρόνο της παράτασης υπέρβαση των προβλεπομένων στη διακήρυξη ποσοτήτων 
και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών. β) Η παράταση θα γίνει με τους 
ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και γ) Η παράταση δεν θα 
αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

2. Αύξηση της συμβατικής αξίας: α) του πετρελαίου κίνησης κατά 120.000,00 ευρώ 
και β) της βενζίνης αμόλυβδης κατά 4.000,00 ευρώ. Συνολική αύξηση της 
συμβατικής αξίας των καυσίμων κατά 124.000,00 ευρώ. 

Στην περίπτωση ολοκλήρωσης του νέου διαγωνισμού κατά τη διάρκεια της χρονικής 
παράτασης ή εξάντλησης των συμβατικών ποσών ή ποσοτήτων ενώ η σύμβαση είναι σε 
ισχύ, τότε αυτή θα λήξει αυτοδίκαια. 
Κατά τα λοιπά θα ισχύει η αρ. πρωτ.: 28113/09-07-2021 σύμβαση όπως αυτή είχε αρχικά 
υπογραφεί. 
      
     Ο φορέας «ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το αρ. πρωτ. εισαγωγής στο 
πρωτόκολλο του Δήμου:  25366/30-06-2022 έγγραφό του παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του 
για τροποποίηση της αρ. πρωτ. 28113/09-07-2021, (ΑΔΑΜ: 21SYMV008894004), 
σύμβασης σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.  
 
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών έτους 
2021, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού  Φλέμιγκ και Ερυθρού  Σταυρού την 
30/06/2022 και  γνωμοδότησε, για την λήψη απόφασης περί  τροποποίησης της αρ. 
πρωτ.: 28113/09-07-2021, (ΑΔΑΜ: 21SYMV008894004), σύμβασης. Σε συνέχεια των 
ανωτέρω συντάχτηκε η αντίστοιχη γνωμοδότηση. 

      Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την αρ. πρωτ.: 5054/09-02-2021  διακήρυξη 

- Την αρ. πρωτ.: 28113/09-07-2021, (ΑΔΑΜ: 21SYMV008894004), σύμβαση  
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- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τις 
διατάξεις των παραγράφων 1α & 2 του άρθρου 132. 

- τις διατάξεις της παρ. 1στ.ii του άρθρου 72 του Ν.3852/10,όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει, 

- Την αριθ  586/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων,  με την 
οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών  του 
Δήμου Λαμιέων, για  το έτος 2021  

- Την αριθμ. 328/10-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της 
κατακύρωσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ-ΤΜΗΜΑ Α.: ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ, ΤΜΗΜΑ Β.:ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΜΗΜΑ Δ.:ΥΓΡΑΕΡΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ (LPG), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» στον οικονομικό 
φορέα: «ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

- Το με αρ. πρωτ.: 24402/23-06-2022 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος 

- Την σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών να προβούν σε συναινετική 
τροποποίηση της αρχικής συμβάσεως.  

 

    τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η από 30/06/2022 γνωμοδότηση της 
Επιτροπής  Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών έτους 2021 και προτείνεται  

   

Η λήψη απόφασης για: 

Α. Την Έγκριση της από 30/06/2022 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & 
Παραλαβής Προμηθειών για τροποποίηση της αρ.πρωτ.: 28113/09-07-2021, (ΑΔΑΜ: 
21SYMV008894004), σύμβασης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ-ΤΜΗΜΑ Α.: ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ, ΤΜΗΜΑ Β.:ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΜΗΜΑ Δ.:ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
(LPG), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». 
 
Β. Την τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 28113/09-07-2021, (ΑΔΑΜ: 21SYMV008894004), 
σύμβασης, συνολικού ποσού μέχρι 1.241.597,12€,   με ΦΠΑ 24%, που υπογράφτηκε 
μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του φορέα: «ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως 
αυτοί νόμιμα εκπροσωπούνται, και αφορά στην προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ-ΤΜΗΜΑ Α.: ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ, ΤΜΗΜΑ Β.:ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΜΗΜΑ Δ.:ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
(LPG), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», διότι αφενός η τροποποίηση αυτή 
είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α & 2 του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016 και αφετέρου είναι επιθυμία των συμβαλλομένων μερών να προβούν σε 
συναινετική τροποποίηση της αρχικής συμβάσεως και κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο 
προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου με τις απαραίτητες 
ποσότητες καυσίμων μέχρι να τελεσφορήσει η διαγωνιστική διαδικασία που είναι σε 
εξέλιξη και να αντιμετωπιστεί η αύξηση της τιμής των καυσίμων λόγω των εξαιρετικών 
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συνθηκών που διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση της σύμβασης (πανδημία, πόλεμος 
στην Ουκρανία). 

Το ενδεχόμενο μη τροποποίησης της συγκεκριμένης σύμβασης θα δημιουργούσε πολλά 
και ανυπέρβλητα προβλήματα στην λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και στην 
δημόσια υγεία των πολιτών (π.χ. κίνηση απορριμματοφόρων, κίνηση μηχανημάτων έργου 
κλπ). 
Επιπλέον η τροποποίηση προβλέπεται στη παράγραφο 4.5 της αρ. πρωτ.: 5054/09-02-
2021 διακήρυξης και στα άρθρα 3 &10 της εν θέματι σύμβασης.  
 
Γ. Η τροποποίηση θα αφορά: 
1. την παράταση του χρόνου ισχύος για τέσσερις (4)  μήνες, ή και μέχρι την 
ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τετραμήνου, δηλαδή το πολύ μέχρι 
στις  09-11-2022, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι : α) Δεν θα επέλθει κατά τον 
χρόνο της παράτασης υπέρβαση των προβλεπομένων στη διακήρυξη ποσοτήτων και της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών. β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και 
τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική 
αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 
2. την αύξηση της συμβατικής αξίας: α) του πετρελαίου κίνησης κατά 120.000,00 
ευρώ και β) της βενζίνης αμόλυβδης κατά 4.000,00 ευρώ. Συνολική αύξηση της 
συμβατικής αξίας των καυσίμων κατά 124.000,00 ευρώ. 
Στην περίπτωση ολοκλήρωσης του νέου διαγωνισμού κατά τη διάρκεια της χρονικής 
παράτασης ή εξάντλησης των συμβατικών ποσών ή ποσοτήτων ενώ η σύμβαση είναι σε 
ισχύ, τότε αυτή θα λήξει αυτοδίκαια. 
Κατά τα λοιπά θα ισχύει η αρ. πρωτ.: 28113/09-07-2021 σύμβαση όπως αυτή είχε αρχικά 
υπογραφεί. 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
  

 
 
 

 

  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

   
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
  

Λαμία, …./…../……….. 
 

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
Η από 30/06/2022  Γνωμοδότηση 
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