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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27.04.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 103/2022 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 ήτοι την ενεργοποίηση του δικαιώματος 

προαίρεσης στα πλαίσια εκτέλεσης των όρων της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακρ.τίτλο EFA ENERGY SA, για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για το Δήμο 

Αμπελοκήπων Μενεμένης», τμήμα 1 του συνολικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο 

Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων». 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 9230/21-04-2022 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) 

Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 7) Γρούγιος Ηλίας 8) Τσομπανοπούλου 

Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Η Πρόεδρος, προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε τη συζήτηση ενός (1) έκτακτου 

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

Ιστορικό δημοπρασίας 

Με τις ακόλουθες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: α) με αριθμ. 105/01-04-21 (ΑΔΑΜ: 21REQ008375656/01-04-

21) από το ΝΠΙΔ–ΚΔΕΔΑΜ και β) με αριθμ. 113/29-01-21 (ΑΔΑΜ: 21REQ008363236/31-03-21) από το ΝΠΔΔ 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων 

πιστώσεων στον προϋπολογισμό από τα νομικά πρόσωπα του δήμου. Επίσης, με α) την με αριθμ. 27/19-10-20 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑΜ: 
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20REQ007527555) και β) την με αριθμ. 22/19-10-20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το ΝΠΔΔ Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007527831) εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού και η 

δημοπράτηση της ανάθεσης από τον δήμο. 

Με την με αριθμ. 123/19-04-21 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Π7ΛΩΨΕ-3ΑΤ) εγκρίθηκε η διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης, με τις με αριθμ.344/21-10-20 και 

157/24-04-20 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΜΒ1ΩΨΕ-45Φ, 60ΛΡΩΨΕ-ΒΟΒ) εγκρίθηκε η συγκρότηση 

επιτροπής διαγωνισμού ενώ με τις με αριθμ.πρωτ. 6940-1/05-04-21 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, 

αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 

δήμου.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 562/21, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008559222/05-05-21. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 

αποστολής 26-04-21, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 21-219375-001 και αριθμό δημοσίευσης 2021/S 084-213983/30-

04-21. 

Αναλυτικότερα, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχονταν στο ποσό των 955.616,41€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 6 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 901.524,91€ ΦΠΑ : 54.091,49€) και αφορούσε πέντε (5) τμήματα ήτοι: 

Τμήμα 1: Προμήθεια φυσικού αερίου για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, με εκτιμώμενη αξία 447.574,21€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 422.239,82€,  ΦΠΑ: 25.334,39€).  

Τμήμα 2: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), με εκτιμώμενη αξία 

20.670,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 19.500,00€,  ΦΠΑ: 1.170,00€). 

Τμήμα 3: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ, με εκτιμώμενη αξία 

37.155,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.052,52€,  ΦΠΑ: 2.103,15€).  

Τμήμα 4: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με εκτιμώμενη 

αξία 236.853,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 223.446,89€,  ΦΠΑ: 13.406,81€).  

Τμήμα 5: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εκτιμώμενη 

αξία 213.362,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 201.285,68€,  ΦΠΑ: 12.077,14€). 

 

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω διαγωνισμού επικυρώθηκαν με την με αριθμό 219/26-07-21 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΧΖ0ΩΨΕ-5ΒΕ), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21AWRD009143963/02-09-21, σύμφωνα με την οποία για το 

τμήμα 1 ο δήμος υπέγραψε την ακόλουθη σύμβαση: 

Την με αριθμ.πρωτ 21043/01-10-21 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακρ.τίτλο EFA ENERGY SA, ΑΦΜ 099774830, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21SYMV009297723/01-

10-21. 
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Η αρχική σύμβαση αφορούσε ποσό  159.250,28€ πλέον Τελών, Φόρων και ΦΠΑ 6%. Προσθέτοντας ΤΑΕ, ειδικό φόρο 

κατανάλωσης και ειδικό τέλος, η αξία ανέρχεται στο ποσό των 165.920,81€ πλέον ΦΠΑ. 

Επιπλέον, είχε υπολογισθεί  δικαίωμα προαίρεσης 30% ήτοι ποσό 49.776,24€ το οποίο είχε ληφθεί υπόψη κατά τον 

υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του ν.4412/16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 201/25/ΕΕ) 

και θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί είτε για νέες συνδέσεις κτηρίων που δεν διέθεταν μέχρι την ημέρα του 

διαγωνισμού συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου ή κτηρίων με σύνδεση φυσικού αερίου που έρχονται στην 

κατοχή του φορέα για οποιοδήποτε λόγο, είτε αφορά περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας 

σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει υπογραφεί νέα 

σύμβαση. 

Το δικαίωμα αυτό αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν 

αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη 

αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του. 

Συνεπώς η σχετική σύμβαση αφορούσε ποσό 215.697,05€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι ποσό 228.638,87€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Η ισχύς της συμβάσεως αφορούσε από την υπογραφή της με διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία εκπροσώπησης 

μετρητή στον αρμόδιο Διαχειριστή.  

Ωστόσο, σύμφωνα με το από 23-03-22 έγγραφο από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, τα ποσά της αρχικής 

σύμβασης τείνουν να εξαντληθούν παρότι η χρονική διάρκεια της σύμβασης αφορά δύο έτη και δεν έχει 

ολοκληρωθεί, συνέπεια της αύξησης των τιμών λόγω του πολέμου Ρωσίας Ουκρανίας. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρου 72 παρ.1 περ. θ και ιδ του ν.3852/10 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ 

του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη 

σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και 

αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 

4412/2016.» 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν: 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

 1.  Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
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2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα: 

i. Το άρθρο 132 αναφορικά με την δυνατότητα τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους όπου 

αναφέρονται τα εξής: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες 

αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή 

προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, 

καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που 

ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο» 

ii. Το άρθρο 221 παρ. 2 αναφορικά με τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ήτοι: 

1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα 

όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του 

συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου ..» 

11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην 

παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη 

ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη 

ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το 

όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας σε 

μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 

προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται 

τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω 

αρμοδιότητες. 

στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα 

με το άρθρο 132.  

2. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

3. Της υπ' αριθμ. 76928/21 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επικρατείας με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (ΦΕΚ 3075/Β’/13-07-2021)  

4. Της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 

των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

5. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

Β) Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων ήτοι: 

1. Την υπ’ αριθμό 562/21 διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 21PROC008559222) και ειδικότερα τα ακόλουθα 

άρθρα: 
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 α) άρθρο 1.3. αναφορικά με την περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και το 

δικαίωμα προαίρεσης και β) το  άρθρο 4.5 αναφορικά με την δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης  

2. Την με αριθμό 219/26-07-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΧΖ0ΩΨΕ-5ΒΕ) σχετικά με την 

κατακύρωση του αποτελέσματος για το τμήμα 1 της ανάθεσης 

3. Την με αριθμ.πρωτ 21043/01-10-21 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία EFA ENERGY SA, (ΑΔΑΜ: 

21SYMV009297723) και ειδικότερα την αξία της σύβασης ήτοι: 

«Η αρχική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  159.250,28€ πλέον Τελών, Φόρων και ΦΠΑ 6%. 

Προσθέτοντας ΤΑΕ, ειδικό φόρο κατανάλωσης και ειδικό τέλος, η αξία ανέρχεται στο ποσό των 165.920,81€ πλέον 

ΦΠΑ.  

Επίσης, έχει υπολογισθεί και δικαίωμα προαίρεσης 30% ήτοι ποσό 49.776,24€ το οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά 

τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του ν.4412/16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 

201/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί είτε για νέες συνδέσεις κτηρίων που δεν διαθέτουν μέχρι την ημέρα του 

διαγωνισμού συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου ή κτηρίων με σύνδεση φυσικού αερίου  που έρχονται στην 

κατοχή του φορέα για οποιοδήποτε λόγο, είτε αφορά περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας 

σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση. Το δικαίωμα αυτό αποτελεί μονομερές 

διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή 

της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του.    

Συνεπώς η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 215.697,05€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι ποσό 

228.638,87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 

4. Το από 23-03-22 έγγραφο από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης 

5. Τις με αριθμ.πρωτ. 8442-3/22 Αποφάσεις για την ανάληψη υποχρέωσης/ έγκριση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 

6ΟΡ1ΩΨΕ-6ΡΣ, 6ΩΖΤΩΨΕ-ΠΦ4) την κάλυψη του ποσού του δικαιώματος προαίρεσης ήτοι ποσού 52.762,81€ 

συμπ/νου ΦΠΑ 6% (49.776,24€ πλέον ΦΠΑ) για το οικονομικό έτος 2022 που έλαβε α/α 370-371 καταχώρησης 

στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα. 

6. Το από 24-03-22 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. 

 

 

Κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

 

   Α) Να εγκρίνει το από 24-03-22 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

Β) Να εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/16 ήτοι την ενεργοποίηση του 

δικαιώματος προαίρεσης 30% ήτοι ποσού 52.762,81€ συμπ/νου ΦΠΑ 6% (49.776,24€ πλέον ΦΠΑ) στα πλαίσια 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακρ.τίτλο EFA ENERGY SA, ΑΦΜ 099774830 για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για το Δήμο 

Αμπελοκήπων Μενεμένης», τμήμα 1 του συνολικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο 

Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της 

προέδρου 
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Eγκρίνει το από 24-03-22 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

 

Β) Eγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/16 ήτοι την ενεργοποίηση του 

δικαιώματος προαίρεσης 30% ήτοι ποσού 52.762,81€ συμπ/νου ΦΠΑ 6% (49.776,24€ πλέον ΦΠΑ) στα πλαίσια 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακρ.τίτλο EFA ENERGY SA, ΑΦΜ 099774830 για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για το Δήμο 

Αμπελοκήπων Μενεμένης», τμήμα 1 του συνολικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο 

Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων 

 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 103/2022. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 03.05.2022 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 
Αποστολίδου Μαρία 


