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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Αριθ. πρωτ. : 39692/16.11.2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ KAYΣΙΜΩΝ

Στην Παλλήνη σήμερα την 16η μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη οι υπογραφόμενοι:
I.. ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με την ιδιότητα του Δημάρχου Παλλήνης και νομίμου εκπροσώπου, που
θα αποκαλείται εφεξής «Α’ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» και
II. ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΣ – ΕΤΜΕΚΑΤ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Λ.ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 23 – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΑΦΜ:
118238251 – Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ που θα αποκαλείται εφεξής «Β’ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ»,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ΄ όψιν:

1). Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν.2286/95.
2). Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93

ΕΚΠΟΤΑ
3). Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 καθώς και η Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την

εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Ν.4412/16 και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)

4). Την 35692/17.11.2015 σύμβαση προμήθειας καυσίμων
5). Την 66/2015 μελέτη για την προμήθεια καυσίμων 2015-2016
6). Την 018/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε ψήφιση πίστωσης και

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων

7). Την 319/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση του
πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Παλλήνης και των Νομικών
Προσώπων.

8). Το από 04/11/2016 έγγραφο της εταιρίας ΕΤ.ΜΕ.ΚΑΤ – ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με
το οποίο αποδέχεται την παράταση της αρχικής σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας διεξαγωγής του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων 2016-2017.

9). Την 309/2016 (ΑΔΑ:ΩΠΛ6ΩΞΚ-ΕΗΥ) απόφαση του Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η
παράταση της αρχικής σύμβασης προμήθειας καυσίμων για διάστημα δύο (2) μηνών
(16.01.2017) και μέχρι την περαίωση της διαδικασίας διεξαγωγής του νέου διαγωνισμού
για το έτος 2016-2017 χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής
σύμβασης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Την αρχική σύμβαση με αρ. πρωτ.: 35692/17.11.2015 (ΑΔΑ:ΩΔΒ2ΩΞΚ-ΔΡΠ) &
(ΑΔΑΜ:15SYMV003316727) με σύνολο σύμβασης 421.315,00 € συμπεριλαμβανομένου και του
Φ.Π.Α. ως προς την διάρκειά της (χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής
σύμβασης) και συγκεκριμένα για διάστημα δύο (2) μηνών (16.01.2017) και μέχρι την  ολοκλήρωση
των ελέγχων (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  & Ελεγκτικό Συνέδριο) του διαγωνισμού και την
υπογραφή  των νέων συμβάσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα της  υπ΄αριθμ. 35692/17.11.2015 σύμβασης προμήθειας
καυσίμων.
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
σύμβασης

Η παρούσα συντάσσεται  σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο Β΄ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΔΑ: 6ΡΕΚΩΞΚ-ΦΦΜ
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