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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης (με τηλεδιάσκεψη) της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου την 3η Μαΐου 2022.
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94/2022
Περίληψη
«Έγκριση της αριθμ. 17/2022 μελέτης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022 Δήμου Ληξουρίου και των Νομικών Προσώπων» και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της ως άνω αναφερόμενης προμήθειας με την
διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού»
Στο Ληξούρι σήμερα την 3η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η 14η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020)η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) ύστερα από την με
αριθμ.πρωτ.3095/29-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του
Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/19-7-2018).
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομένου ότι σε
σύνολο επτά(7) μελών, δήλωσαν συμμετοχή οι πέντε (5) και ονομαστικά:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ.ΓΑΛΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ
ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ
αν και νόμιμα είχαν προσκληθεί

Στην συνεδρίαση δήλωσε ότι συμμετέχει και η Κατερίνα Ελευθεράτου, υπάλληλος του
Δήμου Ληξουρίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
«Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσιβέλης εισηγήθηκε το

6ο θέμα

ημερήσιας

διάταξης: «Έγκριση της αριθμ. 17/2022 μελέτης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022 Δήμου Ληξουρίου και των Νομικών Προσώπων» και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της ως άνω αναφερόμενης προμήθειας με την διενέργεια
Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» και έθεσε υπόψη των μελών της
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Οικονομικής Επιτροπής την από 27/04/2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ,
η οποία στάλθηκε και ηλεκτρονικά στα μέλη προκειμένου να τοποθετηθούν και η οποία έχει
αναλυτικά ως εξής:
«Η συνημμένη μελέτη αφορά την Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
2022 ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».
Το ύψος της Δαπάνης που απαιτείται για την Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

2021

ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ενδεικτικά στο ποσό των 100.017,713€(

εκατό

ΚΑΥΣΙΜΩΝ &

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,, εκτιμάται
χιλιάδων δεκαεπτά

ευρώ και επτακοσίων

δεκατριών λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Η χρηματοδότηση θα γίνει: α) από ίδιους πόρους του Δήμου Ληξουρίου και από τους
εγγεγραμμένο Κ.Α.Ε. 30.6641.01(συνολική διαθέσιμη πίστωση:39.855,00€) & 20.6641.01(συνολική
διαθέσιμη πίστωση:10.000,00€) & 15.6643 (συνολική διαθέσιμη πίστωση:5.580,00€) & 10.6641.01
(συνολική διαθέσιμη πίστωση:10.000,00€) του Προϋπολογισμού του Δήμου Ληξουρίου του
οικονομικού έτους 2022 & 15.6641(συνολική διαθέσιμη πίστωση:5.000,00€) και β)για τα Νομικά
Πρόσωπα του Δήμου(Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης & Σχολική Επιτροπή Β’θμιας
Εκπαίδευσης) από τον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους , εκάστου εξ’ αυτών, και αναλυτικά (για
το Δήμο Ληξουρίου ως εξής:
α)από τον Κ.Α.Ε. 30.6641.01με συνολική διαθέσιμη πίστωση 39.855,10€ θα διατεθεί ποσό
39.855,00€ & β) από τον Κ.Α.Ε. 20.6641.01με συνολική διαθέσιμη πίστωση 10.000,00€ θα διατεθεί
ποσό 10.000,00€ & γ) από τον Κ.Α.Ε. 15.6643 με συνολική διαθέσιμη πίστωση 10.000,00€ θα
διατεθεί ποσό 5.580,00€ & δ) από τον Κ.Α.Ε. 10.6641.01με συνολική διαθέσιμη πίστωση 10.000,00€
θα διατεθεί ποσό 10.000,00€ & ε) από τον Κ.Α.Ε. 15.6641με συνολική διαθέσιμη πίστωση 5.000,00€
θα διατεθεί ποσό 5.000,00€
Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την υλοποίηση της ως άνω αναφερομένης
Προμήθειας, απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία να εγκρίνεται:
1)η αριθ. 17/2022 Μελέτη για την Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
2022

ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», που συντάχθηκε από το Τμήμα

Προμηθειών του Δήμου Ληξουρίου, και συνολικού προϋπολογισμού των 100.017,713€( εκατό
χιλιάδων δεκαεπτά ευρώ και επτακοσίων δεκατριών λεπτών)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
και
2)Ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της ως άνω αναφερομένης Προμήθειας με την
Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

ΑΔΑ: 9ΒΡΒ46ΜΓ3Ξ-Ι4Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ &
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022 ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αρ. Μελέτης : 17/2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης,
βενζίνης αμόλυβδης) και λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις
ανάγκες του Δήμου, και των νομικών του προσώπων
Θα διεξαχθεί δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί-αντικατασταθεί από τις διατάξεις του ν 4782/21, για
την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022 ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου ντίζελ, και
ελαιολιπαντικών) με κριτήρια κατακύρωσης
α) για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής
πώλησης του είδους στο Νομό Κεφαλληνίας , κατά την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτές προσδιορίζονται
από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το
ανωτέρω ποσοστό δεν μπορεί να είναι αρνητικό. (άρθρο 26 παρ. 4 περιπτ. β του Ν.4412/2016).
Μειοδότης αναδεικνύεται: α) για τα καύσιμα ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) ανά λίτρο και β) για τα ελαιολιπαντικά την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στο σύνολο της προμήθειας
επί του συνόλου των ειδών .
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για το
σύνολο των ομάδων των υπό προμήθεια ειδών είτε για συνδυασμό ομάδων(λ.χ.
προσφορά για την ομάδα 1 και για την ομάδα3) ως αυτές προσδιορίζονται στην
παρούσα
μελέτη υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας και η συνολική
προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας είτε για
μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους της ομάδας, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Καθώς ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν διαθέτουν δεξαμενές για καύσιμα κίνησης
(πετρέλαιο – βενζίνη αμόλυβδη), ο συμμετέχων για τα είδη «Πετρέλαιο Κίνησης και Πετρέλαιο
Θέρμανσης» και «Βενζίνη Αμόλυβδη», θα πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και
διανομής, νόμιμα αδειοδοτημένες για την τροφοδοσία των οχημάτων. Οι συγκεκριμένες
εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα , ο οποίος θα υποβάλλει προσφορά για τα είδη «Πετρέλαιο
Κίνησης και Πετρέλαιο Θέρμανσης» και «Βενζίνη Αμόλυβδη» θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση
τέτοια από τα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ληξουρίου ώστε να είναι ομαλή και απρόσκοπτη η
τροφοδοσία των οχημάτων.
H προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης διέπεται από τις
διατάξεις:
1]Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2]Τις διατάξεις του Νόμου3548/07(ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορών
του δημοσίου στον Νομαρχιακό και τοπικό τύπου και άλλες διατάξεις. .
3]Τις διατάξεις του Νόμου 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄΄) « Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
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4]Τις διατάξεις του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α)»Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων
συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
5]Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
6]Τον Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014 « Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων ….».
7]Τον Νόμο 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας
8]Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει« Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
9] Το Νόμο 4782/21 ( ΦΕΚ 36Α/ 9-3-2021)
Τα προς προμήθεια είδη έχουν χωρισθεί, ανά φορέα υλοποίησης προμήθειας ως κατωτέρω, η περιγραφή
κάθε είδους και ο κωδικός του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων ( CPV ) είναι :
ΟΜΑΔΑ 1η ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη Αμόλυβδη
Πετρέλαιο θέρμανσης
Λιπαντικά

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
09134100-8
09132100-4
09135100-5
09211000-1

ΟΜΑΔΑ 2η ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ – Α΄ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ
ΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
1
Πετρελαίου θέρμανσης
09135100-5
ΟΜΑΔΑ 3η ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ – Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ
ΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
1
Πετρελαίου θέρμανσης
09135100-5
Τα ανωτέρω είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα και στην
Ευρωπαϊκή κοινότητα, προς τούτο ο προσφέρων θα προσκομίζει δήλωση συμμόρφωσης του Ν1599/1986.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των καυσίμων , λιπαντικών, προβλέπεται να ανέλθει στο
ποσό των 74.397,61€(Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
➢ Για το Δήμο Ληξουρίου η προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου
Ληξουρίου του Οικ. Έτους 2022 , και τους κωδικούς:
>(Για το ΔΗΜΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ)
Κ.Α.Ε. - 30.6641.01 με διαθέσιμη πίστωση ποσό €39.855,00
Κ.Α.Ε. -20.6641.01 με διαθέσιμη πίστωση ποσό €10.000,00
Κ.Α.Ε. -15.6643
με διαθέσιμη πίστωση ποσό €5.580,00
Κ.Α.Ε. -10.6641.01 με διαθέσιμη πίστωση ποσό €10.000,00
Κ.Α.Ε. – 15.6641
με διαθέσιμη πίστωση ποσό €5.000,00
του οικονομικού έτους 2022 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος
η μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του διαγωνισμού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού για
το 2023.
➢ Η δαπάνη για την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή θα καλυφθεί από την πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2022 ,για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος ή
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μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του διαγωνισμού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού για το
2023.
➢ Η δαπάνη για την δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή θα καλυφθεί από την πίστωση του προϋπολογισμού

του οικονομικού έτους 2022 ,για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος ή
μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του διαγωνισμού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού για το
2023.
Ληξούρι 26.04.2022
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Συμβούλων.
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/12-10-2020 Α),

•

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(θετικές ψήφοι 5)
Εγκρίνει την αριθ. 17/2022 μελέτη για την Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ &
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022 ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», που
συντάχθηκε από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης
Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου, και συνολικού προϋπολογισμού των
100.017,713€ (εκατό χιλιάδων δεκαεπτά ευρώ και επτακοσίων δεκατριών λεπτών)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% ,όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.

•

Η εκτέλεση της ως άνω αναφερομένης Προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διενέργεια
Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 94/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γεώργιος Κατσιβέλης
Δήμαρχος Ληξουρίου

