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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
της 3ης τακτικής με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων 

 
 
ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
 
 
Στα Χανιά, σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., διεξήχθη τακτική με 
τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω της υπηρεσίας epresence.gov.gr (σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, 
της ΚΥΑ 429/12.03.2020 ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020 όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 
Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 Β’ 1704 και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1811/15-01-2021 πρόσκληση που δημοσιεύτηκε και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 
4623/2019.  
 
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:  
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος  1. Αποστολάκης Σπυρίδων 
2. Ζερβουδάκη Ελένη  2. Δρακάκης Πέτρος 
3. Καλογριδάκης Μιχαήλ  3. Γιακουμογιαννάκης Μύρων 
4. Μιχαηλάκης Στυλιανός    
5. Νικηφοράκης Ιωάννης    
6. Ξανθουδάκης Γεώργιος    
7. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος    
8. Σπυριδάκης Ιωάννης    
 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γραμματέας της Επιτροπής Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, για 
την τήρηση των πρακτικών. 
 
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν συμμετείχε κανείς. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη, ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Μετά τη λήψη της υπ’ αριθμ. 4/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκε και συμμετείχε στην με 
τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της επιτροπής ο κ. Γιακουμογιαννάκης Μύρων. 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. πρωτ.  
1781/15-01-2021 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης οχημάτων της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, η οποία έχει ως εξής: 
 

Σχετικά: 
1. N-4412/2016 Aρθρο 132 παράγραφος 2 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)  

«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους»   

2. Υπ ‘αρ. 53356/09-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007448216 2020-10-09) Σύμβαση του Δήμου 
Χανίων με την εταιρία με την επωνυμία «Καύσιμα Χανίων» που αφορά την πετρελαίου 
κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης. 

3. Υπ’ αρ.46483/08-09-2020 διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο  
«Προμήθεια καυσίμων (χονδρική) για την κίνηση οχημάτων του Δήμου Χανίων»  

 
Παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψιν το «1» σχετικό παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί η «2» σχετική σύμβαση 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 

ΑΔΑ: 9Ψ66ΩΗ5-ΒΓ9



 Αύξηση κατά δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης δηλαδή κατά 13.089,75 € που 

αντιστοιχεί σε 9.071,70 λτ πετρέλαιο κίνησης και 859,20 λτ βενζίνης αμόλυβδης. 

 Στο τέλος της παραγράφου (α) της «2» σχετικής να προστεθεί η παράγραφος:  «η παρούσα σύμβαση θα 

λύνετε με την εξάντληση της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών ή την εξάντληση των χρημάτων 

(οικονομικού αντικείμενου) ή την υπογραφή της σύμβασης χονδρικής προμήθειας καυσίμων του Δήμου 

Χανίων, που είναι σε εξέλιξη».  

 Στο τέλος της παραγράφου (δ) της «2» σχετικής: «Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα …  

καθημερινά και τα Σάββατα.»  

θα προστεθεί η παράγραφος: 
 «Επίσης κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου Χανίων η αφετέρου συμβαλλομένη εταιρεία με 
ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες της θα προμηθεύει τις εγκαταστάσεις του  πρατηρίου καυσίμων ιδίας 
χρήσης του Δήμου Χανίων με βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης στις ποσότητες που θα ζητηθεί.»  

 Η ανωτέρω τροποποίηση της σύμβασης κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου ο Δήμος Χανίων να 
μεταβεί ομαλά από την λιανική προμήθεια καυσίμων από δημόσιο πρατήριο στην χονδρική προμήθεια 
καυσίμων με πλήρη λειτουργία του ιδιωτικού πρατηρίου καυσίμων του Δήμου.  
Ο «3» σχετικός διαγωνισμός είναι στο στάδιο του προσωρινού αναδόχου, δηλαδή δεν έχουν ολοκληρωθεί 
ακόμα οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης, ενώ για την προετοιμασία του ιδιωτικού 
πρατηρίου καυσίμων του Δήμου απαιτείται: (1) η τροφοδότηση των δεξαμενών με μία αναγκαία ποσότητα 
καυσίμων και (2) η ρύθμιση - συντήρηση των αντλιών, καθώς αυτές είναι σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.  
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις 
της παρ. 1 του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020), τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 

132 του Ν. 4412/2016, την αριθμ. 53356/09-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007448216 2020-10-09) Σύμβαση 
του Δήμου Χανίων με την εταιρία με την επωνυμία «Καύσιμα Χανίων» που αφορά την πετρελαίου κίνησης και 

βενζίνης αμόλυβδης και την υπ’ αρ. 46483/08-09-2020 διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια καυσίμων (χονδρική) για την κίνηση οχημάτων του Δήμου Χανίων» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53356/09-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007448216 2020-10-09) Σύμβασης του 
Δήμου Χανίων με την εταιρία με την επωνυμία «Καύσιμα Χανίων» που αφορά την πετρελαίου κίνησης και 
βενζίνης αμόλυβδης ως κάτωθι: 

 Αύξηση κατά δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης δηλαδή κατά 13.089,75 € που 

αντιστοιχεί σε 9.071,70 λτ πετρέλαιο κίνησης και 859,20 λτ βενζίνης αμόλυβδης. 

 Στο τέλος της παραγράφου (α) της «2» σχετικής να προστεθεί η παράγραφος:  «η παρούσα σύμβαση 

θα λύνετε με την εξάντληση της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών ή την εξάντληση των χρημάτων 

(οικονομικού αντικείμενου) ή την υπογραφή της σύμβασης χονδρικής προμήθειας καυσίμων του 

Δήμου Χανίων, που είναι σε εξέλιξη».  

 Στο τέλος της παραγράφου (δ) της «2» σχετικής: «Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα …  

καθημερινά και τα Σάββατα.»  

θα προστεθεί η παράγραφος: 
 «Επίσης κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου Χανίων η αφετέρου συμβαλλομένη εταιρεία με 
ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες της θα προμηθεύει τις εγκαταστάσεις του  πρατηρίου καυσίμων ιδίας 
χρήσης του Δήμου Χανίων με βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης στις ποσότητες που θα ζητηθεί.»  

  
Η ανωτέρω τροποποίηση της σύμβασης κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου ο Δήμος Χανίων να μεταβεί ομαλά 
από την λιανική προμήθεια καυσίμων από δημόσιο πρατήριο στην χονδρική προμήθεια καυσίμων με πλήρη 
λειτουργία του ιδιωτικού πρατηρίου καυσίμων του Δήμου.  
 
Ο σχετικός ηλεκτρονικός  διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια καυσίμων (χονδρική) για την 
κίνηση οχημάτων του Δήμου Χανίων» με αρ. διακήρυξης 46483/08-09-2020 είναι στο στάδιο του 
προσωρινού αναδόχου (σχετική η αρ. 749/2020/ΑΔΑ: 648ΔΩΗ5-ΘΒΟ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), 

ΑΔΑ: 9Ψ66ΩΗ5-ΒΓ9



δηλαδή δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης, ενώ για 
την προετοιμασία του ιδιωτικού πρατηρίου καυσίμων του Δήμου απαιτείται: (1) η τροφοδότηση των 
δεξαμενών με μία αναγκαία ποσότητα καυσίμων και (2) η ρύθμιση - συντήρηση των αντλιών, καθώς αυτές 
είναι σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
 
 
Η  απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2021. 
 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
            ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
  ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

  ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
  ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 
  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Η Γραμματέας 

 
Τσουκαλά Ουρανία  

 

ΑΔΑ: 9Ψ66ΩΗ5-ΒΓ9
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