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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

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

θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων (πετρέλαιο θέρμανσης) του νομικού προσώπου:Σχολική

Επιτροπή B’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων. Για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης έχει

υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο κο Νικάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (αρ. πρωτ. 1823/13-12-

2018) για προμήθεια 50.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης. Λαμβάνοντας υπόψιν το υπ’ αρ. 11/08-

01-2019  έγγραφο  της  Σχολικής  Επιτροπής  B’βάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Χανίων  κρίνεται

απαραίτητη η προμήθεια επιπλέον ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης 35.000 λίτρων, η οποία  θα

καλύψει τις ανάγκες της σχολικής επιτροπής μέχρι το τέλος της χειμερινής περιόδου. Η αυξημένη

ανάγκη προκύπτει από τις πολύ κακές καιρικές που επικρατούν ( παρατεταμένη περίοδος χαμηλών

θερμοκρασιών) με αποτέλεσμα η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης στις σχολικές μονάδες είναι

αυξημένη.

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των επιπρόσθετων αναγκών της Σχολικής Επιτροπής B’βάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων μέχρι το τέλος της χειμερινής περιόδου. Επίσης θα προβλεφθεί όρος

στην  σύμβαση  σύμφωνα  με  τον  οποίο  το  νομικό  πρόσωπο  δεν  θα  είναι  υποχρεωμένο  να

απορροφήσει  το  σύνολο  των  ποσοτήτων  των  καυσίμων  που  θα  περιλαμβάνει  η  σύμβαση.  H

αναφερόμενη ποσότητα, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτική και ο Φορέας προμήθειας δεν

είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλη την αναφερόμενη ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών. 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

παράδοση των καυσίμων θα γίνεται απαραίτητα τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολικών

μονάδων.

Η  προμήθεια,  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  38.626,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%

(31.150,00 € χωρίς ΦΠΑ) όπως φαίνεται παρακάτω:
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Φορέας προμήθειας ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ειδος Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

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

Προϋπολογισμός

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 35.000,00 0,890 €/λτ 31.150,00 €

Σύνολο 31.150,00 €

ΦΠΑ 24,00% 7.476,00 €

Σύνολο με ΦΠΑ 38.626,00 €

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. 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..

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ατσαλάκης Αντώνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
& Μηχανικός Υπολογιστών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Στέλιος Σταματουλάκης
Ο προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας
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