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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό  05 / 2022 συνεδρίασης της Οικονομικής του Δήμου 

Χερσονήσου. 

 

Στις Γούρνες, στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου, σήμερα την 15
η
  του 

μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Χερσονήσου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 

Κατάστημα, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2942 / 11-2-2022 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και απεστάλη 

ηλεκτρονικά στα μέλη της και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, 

άρθρο 10 παρ. 1), σύμφωνα με τις διατάξεις της από  30-3-2020 ΠΝΠ 

(ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της 

ανάγκης περιορισμού διάδοσης του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), τη με αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020,  

εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,  την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ 

για τις τηλεδιασκέψεις, την αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. 163/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπ. 

Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και σύμφωνα με την 

αριθμ. 426 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020 με 

θέμα «ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας», για την συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα 

της ημερήσιας διάταξης. 

 

 Ώρα  έναρξης της συνεδρίασης: 09.30 π. μ. 

 

Έλαβαν μέρος                        Απόντες 

1. Σέγκος Ιωάννης, Πρόεδρος    ουδείς 

2. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ                         

3. Χειρακάκης Γεώργιος 
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4. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ  

5. Πλευράκης Εμμανουήλ,  

6. Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος στη θέση του 

απόντος τακτικού κ. Κατσαμποξάκη Σπυρίδωνα    

7. Διαμαντάκης Εμμανουήλ, 

 

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και η κα Μανδαλάκη Αικατερίνη, υπάλληλος 

του Δήμου Χερσονήσου για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το παρακάτω θέμα ανέφερε τα εξής: 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 : «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 569/2021 Απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 

έτους 2021-2022». 

 

Αριθμός  Απόφασης    43  /  2022 

 

 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος και 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, είχε θέση με email υπόψη των 

μελών της, την από 14-2-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει τα εξής: 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/10,  
2. Tο Ν.4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 
(ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση,  

3. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις»,  

4. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις,  

5. Το Ν.4412/2016, με τις τροποποιήσεις αυτού,  
6. Το Π.Δ 80/2016,  
7. Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]» 

8. Το Ν.4605/2019, Ν 4608/2019 Ν, 4609/2019,  
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9. Την ΔΠΕ12/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Αγροτικής Παραγωγής με τίτλο  «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2021-
2022» συνολικού προϋπολογισμού 217.183,23 € 

10. Τους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου Χερσονήσου έτους 2021, όπως 
αυτοί αναφέρονται στην Μελέτη, Κ.Α.:10.6641.0002, Κ.Α.: 20.6644.0002, Κ.Α.: 
25.6641.0002 και Κ.Α. 30.6641.0002, στους οποίους έχουν εγγραφεί οι σχετικές 
πιστώσεις,  

11. Τους κωδικούς του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΠΑ του Δήμου Χερσονήσου έτους 
2021, όπως αυτοί αναφέρονται στην Μελέτη, Κ.Α.:10.6641 και 10.6643.0001, 
στους οποίους έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις,  

12. Την υπ αριθμό 21754/18-11-2021, Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης,  του Δήμου 
Χερσονήσου, 

13. Τη με αριθμό 764/2021 σε Ορθή Επανάληψη Πολυετή Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΚΠΑ Δήμου Χερσονήσου, η οποία 

αφορά την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση της 

προμήθειας καυσίμων κίνησης, ποσού 100 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6641 του 

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ τρέχοντος έτους. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 3.000 € θα 

εγγραφεί και διατεθεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2022. 

14. Τη με αριθμό 767/2021 Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Προέδρου 
του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΚΠΑ Δήμου Χερσονήσου, η οποία αφορά την έγκριση της 
δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας θέρμανσης, 
ποσού 100 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0001 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ 
τρέχοντος έτους. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 8.000 € θα εγγραφεί και διατεθεί στον 
Προϋπολογισμό του έτους 2022. 

15. Τις ανάγκες του Δήμου Χερσονήσου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης του Δήμου Χερσονήσου, για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

σύμφωνα με τις οποίες η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής 

συνέταξε την παραπάνω μελέτη,  

16. Την υπ αριθμό 504/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

17. Το υπ αριθμό 11017/22-12-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης   

18. Την υπ αριθμό 569/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

19. Την υπ αριθμό 581/31-01-2022 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης   

20. Το με ημερομηνία 10/02/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΣΗΔΗΣ  
21. Το υπ αριθμό πρωτ 2957/11-02-2022 ερώτημα του Δήμου προς το  Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  

22. Το με ημερομηνία 11/02/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ως άνω 
υπουργείου  

23. Το υπ αριθμό 4121/30-07-2020 έγγραφο του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων της 
ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 
 

Εισηγούμαστε 
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 Την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού για 
την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2021-
2022», ως προς το συστημικό αριθμό αυτής ήτοι  155666 σε αντικατάσταση 
του 142366. 

 Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με το νέο συστημικό αριθμό 
155666 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ αριθμ. 2434/07-02-2022 
διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010011821). 

 Η παρούσα τροποποίηση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και λάβει το σύνολο των 
διατυπώσεων δημοσιότητας της αρχικής διακήρυξης.  

 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε ότι η Δ/νση 

Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου μας συνέταξε την 

αριθμ. ΔΠΕ12/2021 Μελέτη που αφορά την προμήθεια «καυσίμων και 

λιπαντικών έτους 2021 - 2022», προϋπολογισμού 217.183,23 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (κόστος προμήθειας 175.147,77 € + 

ΦΠΑ 24% 42.035,46 €).  

 

Η εν λόγω προμήθεια απαρτίζεται από τρεις ομάδες: 

 Ομάδα Α : προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου, ύψους 

142.960,87 € χωρίς ΦΠΑ 24% 

 Ομάδα Β: προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 

Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, ύψους 9.030,90 € χωρίς 

ΦΠΑ 24%  

 Ομάδα Γ : προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου, ύψους 

23.156,00 χωρίς ΦΠΑ 24%. 

 

Στις ομάδες Α & Γ προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

για τις ανάγκες του Δήμου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

Χερσονήσου, ενώ στην ομάδα  Β προβλέπεται η προμήθεια πετρελαίου 

κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου. 

 

Από την Οικονομική υπηρεσία εκδόθηκε η αριθμ. Πρωτ. 21754/18-11-

2021 Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης. 

Από το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης εκδόθηκε η αριθμ. 

84/2021 σε ορθή επανάληψη και με αριθμ. Πρωτ. 764/23-4-2021 απόφαση 

Πολυετούς Υποχρέωσης  

 

 Η ανάδειξη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «καυσίμων 

και λιπαντικών έτους 2021 – 2022»,  θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό  

μειοδοτικό διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει σήμερα & του Δ.Κ.Κ. (Ν. 

3463/2006)  με βάση :  

α) για τα καύσιμα στην τιμή σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί 

της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής του είδους κατά την 

ημέρα παράδοσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία 

Καταναλωτή) για το Νομό Ηρακλείου (www.fuelprices.gr) και  

β) για την προμήθεια των λιπαντικών στην πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-816) όπως αυτός ισχύει σήμερα.  

 

Η οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 504/2021 απόφαση της:  

1. Ενέκρινε την με αριθμό ΔΠΕ12/2021 μελέτη της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής  που αφορά την  

«προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2021 - 2022», 

προϋπολογισμού 217.183,23 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%. 

2. Ενέκρινε την εκτέλεση της Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 

για τα έτη 2020 - 2021, με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό 

Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με την 

υπ’ αριθ. ΔΠΕ12/2021 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Χερσονήσου, για την οποία 

έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις σε βάρος των  

Κ.Α.:10.6641.0002, Κ.Α.: 20.6644.0002, Κ.Α.: 25.6641.0002 και 

Κ.Α. 30.6641.0002 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 

Χερσονήσου καθώς και των Κ.Α. 10.6641 και Κ.Α. 10.6643.0001 

του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΠΑ Δήμου Χερσονήσου. 

3. Ενέκρινε την διεξαγωγή ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας. 

4. Όρισε την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις 

ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης για τα έτη 2021 - 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, αποτελείται από τους παρακάτω 

μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Χερσονήσου: 

Τακτικά μέλη 

 Χρονάκης Γεώργιος, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων 

 Κουρλετάκη Μαρία – Ελένη, κατηγορία/κλάδου ΤΕ4 

Τεχνολόγων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

 Σπυρλιδάκης Δημοσθένης, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ3 

Πολιτικών Μηχανικών 
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Αναπληρωματικά μέλη 

 Γιανναδάκης Γεώργιος, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών 

Μηχανικών  

 Τζαγάκης Μιχαήλ, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

 Ασσαριώτου Αθηνά, κατηγορία/κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού 

5. Όρισε την επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης αποτελείται 

από μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Χερσονήσου ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

 Χαραλαμπάκης Γεώργιος, κατηγορία/κλάδου ΔΕ6 

Σχεδιαστών 

 Κουρμουλάκης Δημήτριος, κατηγορία/κλάδου ΔΕ1 

Διοικητικού 

 Κοπανάκης Νικόλαος Εμμανουήλ, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ4 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

Αναπληρωματικά μέλη: 

 Ιατρούδη Βασιλεία, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων 

Πολιτικών Μηχανικών 

 Χαρκιολάκη Ευθυμία, κατηγορία/κλάδου ΠΕ4 

Αρχιτεκτόνων 

 Σπανάκη Έλμα, κατηγορία/κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού 

6. Η δαπάνη για την προμήθεια της ομάδας Β (προμήθεια πετρελαίου 

κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης)  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 

εξόδων Οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου  

7. Η ανάδειξη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας 

«καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2021 – 2022»,  θα γίνει με 

ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

αυτός ισχύει σήμερα & του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) ως εξής:  

 για τα καύσιμα στην τιμή σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 

(%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής 

του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, του Παρατηρητηρίου 

Τιμών Υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για το 

Νομό Ηρακλείου (www.fuelprices.gr) και  

 για την προμήθεια των λιπαντικών στην πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-816) όπως αυτός 

ισχύει σήμερα.  

8. Καθόρισε τους όρους της διακήρυξης του ανοιχτού Ηλεκτρονικού 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια καυσίμων και 

ΑΔΑ: 6Α70ΩΗΜ-31Π



7 

 

λιπαντικών για τα έτη 2021 - 2022», σύμφωνα με το υποβληθέν 

σχέδιο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Η αριθμ. 504/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εστάλη στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τον προβλεπόμενο έλεγχο. 

Η αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με το αριθμ. Πρωτ. 11017/22-12-

2021 έγγραφό της έκανε κάποιες παρατηρήσεις επί της ανωτέρω 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατόπιν τούτου η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να καθορίσει  εκ νέου 

τους όρους διακήρυξης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και την αριθμ. ΔΠΕ12/2021 σχετική μελέτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 569/2021 απόφαση της, 

Καθόρισε εκ νέου τους όρους της διακήρυξης για την προμήθεια 

«καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021 – 2022», σύμφωνα με το εκ νέου 

υποβληθέν σχέδιο του Τμήματος Προμηθειών 

 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίσθηκε η 24-2-

2022  και ώρα 17.00.  

 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

ορίζεται η 1-3-2022 και ώρα 11.00. 

 

Επειδή, σύμφωνα με το από 10-2-2022 μήνυμα του ΕΣΗΔΗΣ δεν 

έχει επιλεγεί στην καρτέλα ΚΕΦΑΛΙΔΑ η ένδειξη ότι ο διαγωνισμός 

αποτελεί  διαδικασία 2 σταδίων, πρέπει να προχωρήσουμε στην ακύρωση 

του διαγωνισμού και στη δημιουργία νέου διαγωνισμού με διαφορετικό 

συστημικό αριθμό στον οποίο θα δηλωθεί ορθά ως διαδικασία δύο 

σταδίων.  

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος και Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του 

Τμήματος Προμηθειών, την αριθμ. ΔΠΕ12/2021 μελέτη, την σχετική με 

την εκτέλεση των προμηθειών νομολογία, τις αριθμ. 504/2021 & 569/2021 

προηγούμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. Πρωτ. 

2434/7-2-2022 διακήρυξη, το από 10-2-2022 μήνυμα του ΕΣΗΔΗΣ , τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το 

άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 

και μετά από διαλογική συζήτηση, 
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Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης (με αριθμ. 

Πρωτ. 2434/7-2-2022), όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την αριθμ. 

569/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 

«προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2021 – 2022», ΜΟΝΟ 

ως προς το συστημικό αριθμό αυτής ήτοι 155666 από το 

λανθασμένο 142366. 

2. Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με το νέο 

συστημικό αριθμό 155666 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 569/2021 

απόφαση ΟΕ και στην αριθμ. 2434/07-02-2022 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

22PROC010011821). 

4. Η παρούσα τροποποίηση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και λάβει το 

σύνολο των διατυπώσεων δημοσιότητας της αρχικής διακήρυξης.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  43  /  2022. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   Ο Πρόεδρος             Ο Αντιπρόεδρος                  Τα  Μέλη 

Ιωάννης Σέγκος     Πλευράκης Εμμανουήλ        Ανυφαντάκης Εμμανουήλ 

       Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ 

        Χειρακάκης Γεώργιος 

Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος 

Διαμαντάκης Εμμανουήλ 

Η Ειδική  Γραμματέας 

Μανδαλάκη Αικατερίνη 

                                                            Γούρνες 

                                                     Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

  

Ιωάννης Σέγκος 

Δήμαρχος Χερσονήσου 
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