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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών, αερίων καυσίμων και λιπαντικών για τις ετήσιες ανάγκες 
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και  συγκεκριμένα: 

Είδος CPV 
Ενδεικτική ποσότητα 

(Lit/Kgr) 

Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 155000 

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 91600 

Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 22000 

Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) 09133000-0 12000 

Έλαια κινητήρων 09211100-2 368  

Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων 
χρήσεων 

09211600-7 2400 

Γράσα και λιπαντικά 24951000-5 40 

Υγρά ψυγείων αυτοκινήτων 24961000-8 256 

Υδατικό διάλυμα ουρίας 24570000-0 1000 

ΣΥΝΟΛΑ 284664 

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 2022.                                    
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 ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων, 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 είδη (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη) το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης (%) επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στις 
περιοχές Μολάων, Νεάπολης και Μονεμβασίας, 
-Για το είδος (υγροποιημένο αέριο πετρελαίου «υγραέριο») το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της 
διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στο Νομό Λακωνίας, 
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. 

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/


-Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης (πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής), μετά από σύγκριση τιμών ανά είδος. 
Ειδικά για τα υγρά καύσιμα θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης  χωρίς 
αυτό να υπερβαίνει το 5% (Ν. 4257/2014). 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα (οικονομικοί 
φορείς σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4412/2016) που ασχολούνται με την εμπορία ή και κατασκευή 
των ειδών της μελέτης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και μπορούν να συμμετάσχουν καταθέτοντας 
προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα του προϋπολογισμού, για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος καυσίμων ή για όλα ή μεμονωμένα είδη λιπαντικών.  
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 370.963,79 ευρώ (με ΦΠΑ) και θα βαρύνει τους 
αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2022 των φορέων που αφορά και αναλυτικά 
περιγράφονται στην αναλυτική προμέτρηση της παρούσης μελέτης: 
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 
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 
την περίοδο 2020-2021.           
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   28/6/2021              
Ο Συντάκτης 

Τμ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 

Άγγελος Πανάγος 
Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ  με Γ’ β.  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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Η προϊστάμενη του 
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Σοφία Πατσά 
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