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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης

των κτιριακών εγκαταστάσεων (πετρέλαιο θέρμανσης) και τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και

μηχανημάτων  για  4 μήνες  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Χανίων  (βενζίνη  αμόλυβδη,  πετρέλαιο

κίνησης) και των Νομικών Προσώπων του (1. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και

Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.),  2. Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων,  3 Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού

και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)) 

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών του Δ Χανίων και των ανωτέρω νομικών προσώπων

μέχρι  την  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  του  σχετικού  διεθνή  διαγωνισμού,  κατ'  εκτίμηση  για

τέσσερις (4) μήνες. Επίσης θα προβλεφθεί όρος στην σύμβαση σύμφωνα με τον οποίο ο Δήμος και

τα νομικά πρόσωπα δεν θα είναι υποχρεωμένα να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων των

καυσίμων  που  θα  περιλαμβάνει  η  σύμβαση.  Οι  αναφερόμενες  ποσότητες,  των  υπό  προμήθεια

ειδών, είναι ενδεικτικές και έκαστος Φορέας προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει

όλες τις αναφερόμενες  ποσότητες  των υπό προμήθεια ειδών.  Για όλους  τους ανωτέρω φορείς  η

παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά, από αντλία που θα βρίσκεται εντός του Δ

Χανίων.  Ειδικότερα όσον αφορά τον Δήμο Χανίων, δύναται ένα μέρος της ποσότητας καυσίμων

κίνησης να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του  Δήμου στην Πελεκαπίνα.

Η  παράδοση  του  πετρελαίου  θέρμανσης  θα  γίνεται  στις  διάφορες  εγκαταστάσεις  του  Φορέα

Προμήθειας,  τμηματικά  ανάλογα  με  τις  προκύπτουσες  ανάγκες,  κατόπιν  υπόδειξης  από  τον

αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος προμηθειών του φορέα, εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση. 

Η  προμήθεια,  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  247.278,37€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%

(199.418,04€ χωρίς ΦΠΑ), χωρίζεται ανά φορέα προμήθειας και είδος όπως φαίνεται παρακάτω:

Φορέας προμήθειας Δ Χανίων

Ειδος Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη Δ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ
Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης (€/λτ)

Προϋπολογισμός

1Πετρέλαιο κίνησης 101.000,00 1,256 €/λτ 126.856,00 €

2Βενζίνη αμόλυβδη 13.133,40 1,440 €/λτ 18.905,74 €
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Σύνολο 145.761,74 €

ΦΠΑ 24,00% 34.982,82 €

Σύνολο με ΦΠΑ 180.744,56 €

Ειδος Πετρέλαιο Θέρμανσης Δ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ
Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης (€/λτ)

Προϋπολογισμός

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 13.046,24 0,890 €/λτ 11.604,84 €

Σύνολο 11.604,84 €

ΦΠΑ 24,00% 2.785,16 €

Σύνολο με ΦΠΑ 14.390,00 €

Φορέας προμήθειας ΔΟΚΟΙΠΠ

Ειδος Πετρέλαιο Κίνησης, Βενζίνη ΔΟΚΟΙΠΠ

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ
Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης (€/λτ)

Προϋπολογισμός

1Πετρέλαιο κίνησης 295,00 1,256 €/λτ 370,42 €

Βενζίνη αμόλυβδη 1.680,00 1,440 €/λτ 2.418,39 €

Σύνολο 2.788,80 €

ΦΠΑ 0,24 669,31 €

Σύνολο με ΦΠΑ 3.458,12 €

Ειδος Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΟΚΟΙΠΠ

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ
Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης (€/λτ)

Προϋπολογισμός

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 16.500,00 0,890 €/λτ 14.677,02 €

Σύνολο 14.677,02 €

ΦΠΑ 24,00% 3.522,48 €

Σύνολο με ΦΠΑ 18.199,50 €

Φορέας προμήθειας Γηροκομείο Χανίων

Ειδος Βενζίνη αμόλυβδη - Γηροκομείο Χανίων

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ
Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης (€/λτ)

Προϋπολογισμός

1Βενζίνη αμόλυβδη 1.000,00 1,440 €/λτ 1.439,52 €

Σύνολο 1.439,52 €

ΦΠΑ 0,24 345,48 €

Σύνολο με ΦΠΑ 1.785,00 €

Ειδος Πετρέλαιο Θέρμανσης Γηροκομείο

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ
Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης (€/λτ)

Προϋπολογισμός

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 22.000,00 0,890 €/λτ 19.569,35 €

Σύνολο 19.569,35 €

ΦΠΑ 24,00% 4.696,65 €
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Σύνολο με ΦΠΑ 24.266,00 €

Ειδος Υγροποιημένα καύσιμα- Γηροκομείο Χανίων

ΑΑ Είδος
Ποσότητα 
(τεμάχια)

Τιμή ανά τεμάχιο Προϋπολογισμός

1
Υγροποιημένο καύσιμο (μίγμα 
προπανίου- βουτανίου) σε 
Φιάλες καθαρού βάρους 10 kg.

15 18,25 € 273,75

Σύνολο 273,75

ΦΠΑ 0,24 65,70 €

Σύνολο με ΦΠΑ 339,45 €

Φορέας προμήθειας ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ

Ειδος Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη- ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ
Τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης (€/λτ)

Προϋπολογισμός

1Πετρέλαιο κίνησης 2.000,00 1,256 €/λτ 2.511,29 €

2Βενζίνη αμόλυβδη 550,00 1,440 €/λτ 791,73 €

Σύνολο 3.303,02 €

ΦΠΑ 0,24 792,73 €

Σύνολο με ΦΠΑ 4.095,75 €

Οι  προδιαγραφές των καυσίμων είναι οι παρακάτω:

Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές

που  ορίζονται  στην  ισχύουσα  νομοθεσία.  Ειδικότερα,  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των  υγρών

καυσίμων προς προμήθεια (φυσικά  και χημικά  χαρακτηριστικά), θα είναι εκείνα των προϊόντων

των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται

από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού

άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 316/2010/2012 «Προσαρμογή

της  ελληνικής  νομοθεσίας,  στον  τομέα  της  ποιότητας  καυσίμων  βενζίνης  και  ντίζελ,  προς  την

οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» (ΦΕΚ Β 501/2012) και

την  ΥΑ 460/2009/2010 (ΦΕΚ  Β  67/2010),  την  ΚΥΑ 626/2001 (ΦΕΚ  Β  1730/2001),  την  ΚΥΑ

30/2005 (ΦΕΚ Β 1415/2006), καθώς και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων τους.

Επίσης:

α) Το πετρέλαιο κίνησης – ντίζελ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και

φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές. Σε καμία περίπτωση δεν

επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
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γ) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές που ορίζονται στις κοινές

Υπ.  Αποφάσεις  467/2002 (ΦΕΚ  Β  1531/2003) και  468/2002 (ΦΕΚ  Β  1273/2003) και  284/2006

(ΦΕΚ  Β  1736/2007), όπως  ισχύουν,  και  θα  είναι  ποιότητας  όμοιας  με εκείνη που  παράγουν  τα

κρατικά διυλιστήρια.

δ) Τα προσφερόμενα υγροποιημένα καύσιμα (υγραέριο – μίγμα Προπανίου και Βουτανίου) πρέπει

να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του

Κράτους και να είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 300/2005-2006 (ΦΕΚ 1483/Β/2006), εμφιαλωμένα σε

φιάλες (κατακόρυφα μεταλλικά δοχεία κυλινδρικής μορφής) καθαρού βάρους 10kg. 

Τα καύσιμα θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές που ορίζονται στις κοινές Υπ. Αποφάσεις

467/2002  (ΦΕΚ  Β  1531/2003)  και  468/2002  (ΦΕΚ  Β  1273/2003)  και  284/2006  (ΦΕΚ  Β

1736/2007),  όπως  ισχύουν,  και  θα  είναι  ποιότητας  όμοιας  με  εκείνη  που  παράγουν  τα  κρατικά

διυλιστήρια.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ατσαλάκης Αντώνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
& Μηχανικός Υπολογιστών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Στέλιος Σταματουλάκης
Ο προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας
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