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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες 

κίνησης των μεταφορικών μέσων του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων  και 

πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης του Δήμου, του  Νομικού  

Προσώπου, την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης . 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Ειδικότερα για τα 

υγρά καύσιμα κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα 

προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες - επί τοις εκατό (%) - 

επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου 

είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της 

Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του προμηθευτή, 

κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο 

θέρμανσης). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να 

υπερβαίνει το ποσοστό 5%. 

Τα υπό προμήθεια καύσιμα θέρμανσης και κίνησης καθορίζονται μονοσήμαντα 

από την ελληνική νομοθεσία από αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. και Αποφάσεις του Ανωτάτου 

Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) όπως αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας μελέτης. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, 

χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων.  Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι 

όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.). Τα λιπαντικά 

πρέπει να είναι πρωτογενή και όχι από αναγεννημένα ελαιολιπαντικά. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα και τα 

λιπαντικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με δημόσιο εθνικό ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό στο δικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4155/2013 και τους όρους της 

σχετικής διακήρυξης. 

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 

195.910,15 ευρώ (157.992,05 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 37.918,08ευρώ)  
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