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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και συγκεκριμένα: 
 

Είδος CPV 
Ενδεικτική ποσότητα 

(Lit) 

Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 148000 

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 88200 

Βενζίνης αμόλυβδης 09132100-4 27300 

Έλαια κινητήρων 09211100-2 208 

Έλαια μίξης  09211800-9 50 

Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων 
χρήσεων 

09211600-7 1200 

Γράσα και λιπαντικά 24951000-5 35 

Υδατικό διάλυμα ουρίας 24570000-0 400 

Υγρά ψυγείων αυτοκινήτων 24961000-8 160 

ΣΥΝΟΛΑ 265553 

 
που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη 
θέρμανση των κτιρίων καθώς και οποιονδήποτε άλλων αναγκών από τα ανωτέρω είδη προκύψουν κατά τη 
διάρκεια του έτους 2018.                                    
Σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄18), από την προμήθεια που 
προδιαγράφει η παρούσα μελέτη θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες: 
 Των υπηρεσιών του Δήμου 
 Του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία  «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.» 
 Του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας»  
 Του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας» και 
 Του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας» 

Για την ανάδειξη αναδόχου θα διεξαχθεί  διεθνής  ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα: 
-Για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας 
λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στις περιοχές Μολάων, Νεάπολης και Μονεμβασίας, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Λακωνίας με την έκδοση 
μηνιαίου δελτίου τιμών και  
-Για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης. 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882_S0000076737
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882_S0000076737
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000019013_N0000019244
http://www.promitheus.gov.gr/


Ειδικά για τα υγρά καύσιμα θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης  χωρίς 
αυτό να υπερβαίνει το 5% (Ν. 4257/2014). 
Η δαπάνη για την προμήθεια  ανέρχεται στο ποσό των 313.893,95 ευρώ (με ΦΠΑ) και θα βαρύνει τους 
αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 των φορέων που αφορά και αναλυτικά 
περιγράφονται στην αναλυτική προμέτρηση της παρούσης μελέτης: 
 
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 
 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες. 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις». 

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

10. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'). 

11. του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 
12. Της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν 4111/2013  (ΦΕΚ Α΄18) 
13. Του Ν. 3054/2002 Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 
15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

16.  του Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.2017 τεύχος Α') Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 
17. της Κ.Υ.Α αριθ. 355/2000/01 (ΦΕΚ 410 Β΄): Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου. 
18. της Κ.Υ.Α αριθμ. 147/2015/16 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016): Καύσιμα αυτοκινήτων - αμόλυβδη βενζίνη -

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών. 
19. της Κ.Υ.Α αριθ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03): Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 

θέρμανσης. 
20. της Κ.Υ.Α αριθ. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05): Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου 

των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης. 
21. της Υπουργικής Απόφασης 56902/215/2.6.2017 (ΦΕΚ 1924/Β): Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.  
22. της  αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με  θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών 

προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των 
Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

23. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών [Για την 
υποχρέωση δημοσίευσης, εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο οικονομικες 
εφημερίδες] 

24. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 



σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

Οι τιμές των λιπαντικών που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, έχουν ληφθεί από το 
εμπόριο και οι τιμές των ομάδων των καυσίμων προκύπτουν από τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης του 
δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμων του Τμήματος Εμπορίου Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για 
το έτος 2017.                    
Ο Δήμος Μονεμβάσιας 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. 
Για πρακτικούς λόγους και λόγους οικονομίας που επιτυγχάνεται από την αποφυγή μεγάλων μετακινήσεων, στη 
παρούσα μελέτη η γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου χωρίζεται σε τρεις (3) χωρικές ενότητες που  η κάθε μία 
περιλαμβάνει από 1-3 Δημοτικές Ενότητες και συγκεκριμένα: 
-1η Ενότητα (Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ-ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ) 
-2η Ενότητα (Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ) 
-3η Ενότητα (Δ.Ε ΒΟΙΩΝ) 
Επιδιώκεται έτσι ο εφοδιασμός  των οχημάτων, μηχανημάτων που κινούνται και των κτιρίων  που βρίσκονται 
εντός της κάθε χωρικής ενότητας, να γίνεται από εγκαταστάσεις του προμηθευτή που βρίσκονται εντός των 
ορίων της ενότητας αυτής. 
Για το σκοπό αυτό συντάσσονται τρεις (3) ειδικοί προϋπολογισμοί (προϋπολογισμοί ανά χωρική ενότητα). 

 

 

Μολάοι   30/6/2017              
Ο Συντάκτης 

Τμ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
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