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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                             Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

                                                                                         ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΛΙΤΡΑ ΤΙΜΗ  

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

Α  
 

 Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

 

 

1 
 

 

Πετρέλαιο κίνησης ντίζελ 

 

80.665,26 

 

1,10076010 

 

88.793,10 
   

2 

 

 

Βενζίνη αμόλυβδη 

 

20.000 

 

1,37931034 

 

27.586,21 

  

3 
 

 

Πετρέλαιο θέρμανσης 

 

16.000 

 

0,80818965 

 

12.931,03 

 
 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :  129.310,34 

ΦΠΑ 16% :    20.689,66 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α  - ΜΕ ΦΠΑ :  150.000,00 

 

Β  
 

 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

  
1 
 

 
Πετρέλαιο θέρμανσης 

 
89.600 

 
0,80818965 

 
72.413,79 

 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :  72.413,79 
ΦΠΑ 16% :  11.586,21 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β - ΜΕ ΦΠΑ :  84.000,00 

 

Γ  
 

 Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

  
1 
 

 
Πετρέλαιο θέρμανσης 

 
151.078,40 

 
0,80818965 

 
122.100,00 

 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :  122.100,00 
ΦΠΑ 16% :    19.536,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ - ΜΕ ΦΠΑ :  141.636,00 

 

Δ  
 

 Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

  
1 
 

 
Πετρέλαιο θέρμανσης 

 
128.000 

 
0,80818965 

 
103.448,28 

 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :  103.448,28 

ΦΠΑ 16% :    16.551,72 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ - ΜΕ ΦΠΑ :  120.000,00 
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Ε  

 
 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

  
1 
 

 
Πετρέλαιο θέρμανσης 

 
26.000 

 
0,80818965 

 
21.012,93 

 
 

 
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :  21.012,93 

ΦΠΑ 16% :    3.362,07 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε - ΜΕ ΦΠΑ :  24.375,00 

 
 
 
 
 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :  448.285,34 
ΦΠΑ 16% :    71.725,66 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΜΕ ΦΠΑ :  520.011,00 

 
 
 
 
 

Μυτιλήνη, Ιούνιος 2015 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

        Ο Συντάξας            Ο Προϊστάμενος Τμήματος                  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
 

 

  Γρηγόριος Κυριάκης                            Μιχάλης Καλδής                                  Γεώργιος Αλεξίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                             Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

                                                                                         ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ 
 
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 

Άρθρο 1° - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
  Η παρούσα συγγραφή περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους 
υπόλοιπους όρους της διακήρυξης, θα εκτελεσθεί η παρούσα προμήθεια καυσίμων. 
 
 

Άρθρο 2° - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην 

διακήρυξη. Ειδικότερα: 
1. τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993 (ΕΚΠΟΤΑ) 

2. τις διατάξεις του Ν.2286/1995 

3. τις διατάξεις των Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), Ν.3852/2010, Ν.3886/2010, Ν.3548/2007 & Ν.4152/2013 

4. τις διατάξεις των Π.Δ.173/1990, Π.Δ.60/2007, Π.Δ.118/2007 & Π.Δ.113/2010 

5. τις διατάξεις του Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» 

6. τις διατάξεις του Ν.4013/ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων» 

7. το άρθρο 4 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012 που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013 

8. τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις» 

9. τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13-12-2013 

10. την Υ.Α. Π1/358/27-1-1999 ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προμηθειών που 

πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών σε συνδυασμό με την Υ.Α. Π1/1280/31-
7-2012 

11. τις διατάξεις του Ν.2362/1995 

12. τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

13. τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/2013 

14. τις διατάξεις του Ν.4071/11-4-2012 ΦΕΚ 85 Α 

15. τις διατάξεις του Ν.4205/2013 ΦΕΚ 242 Α/6-11-2013 

16. το άρθρο 63 του Ν.4257/2014. 
 
 

Άρθρο 3° - ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
  Ο ανάδοχος της προμήθειας κάθε Ομάδας του διαγωνισμού υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων 
διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, εκτός του ΦΠΑ. 
 
 

Άρθρο 4° - ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Κατά την παραλαβή των καυσίμων, αυτά θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 

διυλιστήρια. Επίσης (α) το πετρέλαιο DIESEL (κίνησης & θέρμανσης) πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες 
προσμίξεις και από νερό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη πετρέλαιου κίνησης με πετρέλαιο 

θέρμανσης και το αντίστροφο και (β) η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές 

(ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάμιξή της με βενζίνη σούπερ ή νερό ή πετρέλαιο. 
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Άρθρο 5° - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο είναι 

απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα τεχνικά στοιχεία των ειδών θα αναγράφονται στα 
πιστοποιητικά και στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. 
 
 

Άρθρο 6° - ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
  Η προμήθεια θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού. Η 
τελική επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή λίτρου καυσίμου (μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης) για κάθε Ομάδα του διαγωνισμού ξεχωριστά. 
 

Άρθρο 7ο - ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

  Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί για την καλή ποιότητα των παραδιδόμενων καυσίμων για 6 μήνες 
(εκτός εάν ορίζεται διαφορετικός χρόνος στις τεχνικές προδιαγραφές). Στο χρονικό αυτό διάστημα, ο 

προμηθευτής θα έχει υποχρέωση δωρεάν αντικατάστασης της παραδοθήσας ποσότητας των καυσίμων, σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί αλίωση της ποιότητας αυτών. Στα ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση 

όπου ο φορέας αποθήκευσε το καύσιμο σε μη προβλεπόμενα δοχεία - δεξαμενές και η αλίωση της ποιότητας 
προήλθε από υπαιτιότητα του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. 

 
 

Άρθρο 8° - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα ενημερώσει την Αναθέτουσα 
Αρχή για τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει προκειμένου να  υλοποιηθεί η προμήθεια. Εάν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της προμήθειας προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται 
ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

2. Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την αποστολή των καυσίμων, στις ποσότητες που αναφέρονται 

σε έκαστη σύμβαση. 
3. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
εκτέλεση της προμήθειας. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 
προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 
5. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της προμήθειας σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 9° - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των καυσίμων μέχρι την παραδοσή τους. 
 
 

Άρθρο 10° - ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται, κατά την κατάθεση της προσφοράς, να συμπεριλάβει πλήρη τεχνική περιγραφή 
και όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, για την αξιολόγηση της προσφοράς του, στην Ελληνική γλώσσα.  

2. Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο 

πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και δημοσίου) του ενδιαφέροντός 

του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα ή δεν 
περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια, πρέπει να κατατίθεται σχετική βεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος, επίσημα μεταφρασμένη ή/και επίσημες βεβαιώσεις ή άλλα 
επίσημα έγγραφα από τον κατασκευαστή και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Προσφορές που 

δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
 
 

Άρθρο 11° - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
1. Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, η 

οποία τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. 
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2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες 

περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των 
συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα 

μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς 

ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
 

 

Άρθρο 12° -  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλω ή εν μέρει στα 
δικαιώματα ή υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση, η οποία θα συνυπογραφεί με το Δήμο 

Λέσβου και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της υπογραφείσας σύμβασης 

σε οποιονδήποτε τρίτο. 
 
 

Άρθρο 13° - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
1. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά (στο φάκελο τεχνικής προσφοράς) τη συμμόρφωση ή 
απόκλιση των προσφερομένων ειδών, σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

ή να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για αυτά, καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 
προσφορών. 

3. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε 
άλλη αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του Δήμου από δασμούς κλπ. 

4. Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος νοείται (έστω και αν εκ παραδρομής δεν αναφέρεται) 

ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναμα προϊόντα αυτού. 
 

 
 

 

Μυτιλήνη, Ιούνιος 2015 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

        Ο Συντάξας            Ο Προϊστάμενος Τμήματος                  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
 

 

  Γρηγόριος Κυριάκης                            Μιχάλης Καλδής                                  Γεώργιος Αλεξίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                             Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

                                                                                         ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
  Ο Δήμος Λέσβου για τις ίδιες λειτουργικές ανάγκες, καθώς και για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, πρόκειται 
να προβεί στην προμήθεια υγρών καυσίμων. Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη και οι ποσότητες αυτών 

εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. Όλα τα είδη νοούνται παραδοτέα έτοιμα προς 

χρήση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  Στόχος των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της 

τέχνης κλπ, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (Προσφέροντες). 

  Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι προϋποθέσεις που πρέπει 
να πληρούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι οι ακόλουθες. 

 
ΟΜΑΔΑ Α - Κάυσιμα κίνησης Δ.Ε. Μυτιλήνης Δ. Λέσβου & καύσιμα θέρμανσης Δήμου Λέσβου 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τον Δήμο Λέσβου πρέπει να είναι ποιότητας 

όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Επίσης (α) το πετρέλαιο DIESEL (κίνησης & θέρμανσης) 
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις και από νερό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει 

ανάμιξη πετρέλαιου κίνησης με πετρέλαιο θέρμανσης και το αντίστροφο και (β) η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι 
σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάμιξή της με βενζίνη 

σούπερ ή νερό ή πετρέλαιο. 

Tονίζεται ότι ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται τόσο 
η ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 

Ισχύουσα νομοθεσία για τις προδιαγραφές και μεθόδους ελέγχου των καυσίμων. 
 

 ◊ Βενζίνη αμόλυβδη premium (RON/MON 95/85) 
Κ.Υ.Α. Αρ. 510/2004, ΦΕΚ 872 Β΄/2006 

Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β΄/2005 
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012 
 

 ◊ Πετρέλαιο κίνησης 
Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β΄/2005 

Κ.Υ.Α. Αρ. 514/2004, ΦΕΚ 1490 Β΄/2006 
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012 
 

 ◊ Πετρέλαιο θέρμανσης 

Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012 

Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β΄/ 2003 
Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β΄/ 2003 

Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β΄/ 2007 

 
ΟΜΑΔΑ Β - Καύσιμα θέρμανσης Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Λέσβου» 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & 
Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 

Tονίζεται ότι ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται τόσο η 
ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 
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  Ισχύουσα νομοθεσία για τις προδιαγραφές και μεθόδους ελέγχου των καυσίμων. 

 ◊ Πετρέλαιο θέρμανσης 

Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012 

Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β΄/ 2003 
Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β΄/ 2003 

Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β΄/ 2007 

 
ΟΜΑΔΑ Γ - Καύσιμα θέρμανσης Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δ. Λέσβου» 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου» πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 

Tονίζεται ότι ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται τόσο η 
ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 

  Ισχύουσα νομοθεσία για τις προδιαγραφές και μεθόδους ελέγχου των καυσίμων. 

 ◊ Πετρέλαιο θέρμανσης 
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012 

Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β΄/ 2003 
Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β΄/ 2003 

Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β΄/ 2007 

 
ΟΜΑΔΑ Δ - Καύσιμα θέρμανσης Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ. Λέσβου» 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου» πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 
Tονίζεται ότι ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται τόσο η 

ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 

  Ισχύουσα νομοθεσία για τις προδιαγραφές και μεθόδους ελέγχου των καυσίμων. 

 ◊ Πετρέλαιο θέρμανσης 

Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012 
Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β΄/ 2003 

Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β΄/ 2003 
Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β΄/ 2007 

 
ΟΜΑΔΑ Ε - Καύσιμα θέρμανσης Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δ. Λέσβου» 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Δήμου Λέσβου» πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Tονίζεται ότι 
ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, 

όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 

  Ισχύουσα νομοθεσία για τις προδιαγραφές και μεθόδους ελέγχου των καυσίμων. 

 ◊ Πετρέλαιο θέρμανσης 

Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012 
Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β΄/ 2003 

Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β΄/ 2003 

Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β΄/ 2007 
 

   Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν όλα τα είδη 
καυσίμων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. 

 
Μυτιλήνη, Ιούνιος 2015 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

        Ο Συντάξας            Ο Προϊστάμενος Τμήματος                  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
 

 

  Γρηγόριος Κυριάκης                            Μιχάλης Καλδής                                  Γεώργιος Αλεξίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                             Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

                                                                                         ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

  Η παρούσα έκθεση αφορά την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης και πετρελαίου 

θέρμανσης του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού», όπως αυτή προδιαγράφεται αναλυτικά στην Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

  Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων είκοσι  

χιλιάδων έντεκα ευρώ (€ 520.011,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων 448.285,34 ευρώ 
είναι για την προμήθεια και 71.725,66 ευρώ είναι για ΦΠΑ 16%. 

  Η προμήθεια διακρίνεται σε τέσσερεις (4) διακριτές επί μέρους Ομάδες, ως ακολούθως. 
◊  ΟΜΑΔΑ Α: Κάυσιμα κίνησης Δ.Ε. Μυτιλήνης Δ. Λέσβου και καύσιμα θέρμανσης Δήμου Λέσβου 

◊  ΟΜΑΔΑ Β: Καύσιμα θέρμανσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγύης Δήμου Λέσβου» 

◊  ΟΜΑΔΑ Γ: Καύσιμα θέρμανσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Λέσβου» 
◊  ΟΜΑΔΑ Δ: Καύσιμα θέρμανσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Λέσβου» 

◊  ΟΜΑΔΑ Ε: Καύσιμα θέρμανσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Λέσβου» 
 

  Η χρηματοδότηση της δαπάνης έχει ως εξής. 
● ΟΜΑΔΑ Α: από τα τακτικά και ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα από τον 

προϋπολογισμό ο.ε. 2015, βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους εξής Κωδικούς Εξόδων (ΚΑ): 

10.6641.0001,  20.6641.0001, 30.6641.0001, 35.6641.0001 και 10.6643 (πετρέλαιο θέρμανσης).  
● ΟΜΑΔΑ Β: από τα τακτικά έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», 

συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό ο.ε. 2015, βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κωδικό Εξόδων 
(ΚΑ) 15.6643 (πετρέλαιο θέρμανσης). 

● ΟΜΑΔΑ Γ: από την επιχορήγηση των ΚΑΠ που λαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου». 
● ΟΜΑΔΑ Δ: από την επιχορήγηση των ΚΑΠ που λαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου». 
● ΟΜΑΔΑ Ε: από τα τακτικά έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Λέσβου», 

συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό ο.ε. 2015, βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κωδικό Εξόδων 

(ΚΑ) 15.6643 (πετρέλαιο θέρμανσης). 
 

  Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού 
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή λίτρου καυσίμου (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) 

κατά Ομάδα του διαγωνισμού. 

  Δεν γίνεται δεκτή μια ενιαία προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, αλλά μόνο επιμέρους προσφορές για τις 

Ομάδες της προμήθειας. Δηλαδή, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν επιμέρους προσφορές για ορισμένο 
αριθμό Ομάδων ή και για όλες τις Ομάδες της προμήθειας. 

 

Μυτιλήνη, Ιούνιος 2015 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

        Ο Συντάξας            Ο Προϊστάμενος Τμήματος                  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
 

 

  Γρηγόριος Κυριάκης                            Μιχάλης Καλδής                                  Γεώργιος Αλεξίου 


