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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 24/05  ΗΟΤΙΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   176 /2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 5η Ηοσλίοσ 2021, ημέρα  Γεσηέρα και ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

4836/01.07.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, β] 

Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, ζη]  Μαλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ.  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο  : Περί επέκηαζης  καηά 50% ηοσ ποζού και ηροποποίηζης  ηης σπ'αρίθμ. 

21SYMV008474239/ 15-04-2021 ζύμβαζης προμήθειας κασζίμφν  κίνηζης .  

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πρώηο  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο ην ζέκα 

ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ  ηεο άκεζεο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο , γηα ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ . 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρφν 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΧΛΑ 

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος. 

 

    Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. έζεζε ππόςε ησλ κειώλ  ηην περίπηφζη 1γ ηοσ άρθροσ 132 

Λ.4412/2016, ζύκθσλα κε ηελ νπνία :  

 Οη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο-πιαίζην κπνξνύλ λα ηξνπνπνηνύληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο 

ζύκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

γ) όηαλ πιεξνύληαη ζσξεπηηθά νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: 

ΑΔΑ: Ψ0ΓΧΩ9Π-ΘΓ2



αα) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιόγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ από κηα 
επηκειή αλαζέηνπζα αξρή, 

ββ) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο, 

γγ) νπνηαδήπνηε αύμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ή ηεο 
ζπκθσλίαο-πιαίζην. 

  Δπίζεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ θαη ην άξζξν 14 της Μελέτης για την προμήθεια κασσίμων κίνησης των 

οτημάτων και μητανημάτων τοσ Δήμοσ, το οποίο έτει ως κάτωθι : 

ΑΡΘΡΟ 14ο - Παρατάςεισ 

ε περίπτωςη πλήρωςησ του ποςοφ τησ απ'ευθείασ ανάθεςησ ςε χρόνο που δεν ζχει ολοκληρωθεί ο 
ηλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ προμήθειασ καυςίμων ζτουσ 2021, η αναθζτουςα αρχή δφναται να επεκτείνει το 
αρχικό ποςό τησ ανάθεςησ κατά 50% .Η παράταςη θα ιςχφει μζχρι την ημερομηνία κοινοποίηςησ τησ 
απόφαςησ κατακφρωςησ του ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ προμήθειασ καυςίμων ζτουσ 2021, ςτον αντίςτοιχο 
ανάδοχο. 
 
  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ επέθηαζε θαηά 50% ηνπ πνζνύ θαη ηξνπνπνίεζε  ηεο 

ππ'αξίζκ. 21SYMV008474239/ 15-04-2021 ζύκβαζεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο ησλ νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ήηνη ζην πνζό ησλ 3.950,64€ θαη θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ θαη κεηά από ζπιινγηθή ζπδήηεζε 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(Κειουηθούνηος ηοσ κ. Κανάβη) 

 

Δγκρίνει ηελ επέθηαζε θαηά 50% ηνπ πνζνύ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε  ηεο ππ'αξίζκ. 21SYMV008474239/ 15- 

04-2021 ζύκβαζεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ήηνη ζην  

πνζό ησλ 3.950,64€, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 176/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

            5.- Κανάβης Αθανάζιος 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

ΑΔΑ: Ψ0ΓΧΩ9Π-ΘΓ2
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