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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται να γίνει η προμήθεια µε τίτλο: «Προμήθεια 
καυσίμων για θέρμανση» 

Η εκτέλεση της προμήθειας  θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα 
με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή. 

Στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η τιμή 
μονάδας του είδους καθώς και έκπτωση επί της τιμής μονάδας με βάση την μέση τιμή του 
τμήματος Εμπορίου και το γενικό σύνολο της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Η 
προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό των # 5.000,00 €# 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η δαπάνη που απαιτείται ,θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και θα βαρύνει των Κ.Α. 
15.6643 του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το Οικονομικό Έτος 2019. 

Εάν η εκτέλεση της προμήθειας δεν πληρεί τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία , τότε 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016. 
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του συμβατικού 
χρόνου και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται για κανένα λόγο. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Πετρέλαιο θέρμανσης νοείται μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές, χωρίς νερό ή 

άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα. Οι εν λόγω 
υδρογονάνθρακες είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών 
σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται οι όροι της παρούσας.  

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, 
όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.  
 Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στις αντλίες διανομής του πετρελαίου θέρμανσης καθώς και 
οι διαστάσεις των σημάνσεων είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. 
 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
H παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των παιδικών σταθμών 
του Νομικού Προσώπου, με βάση την ποσότητα η οποία θα αναφέρεται στα Δελτία παραγγελίας.  
Οι εγκαταστάσεις των παιδικών Σταθμών είναι οι εξής: 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α& Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

1ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

2ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΣΤΑΜΝΑ 

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΟΧΗ 

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ 

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΘΜΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ ΓΟΥΡΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ 

 
 
 



 

   

   
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
  ΕΙΔΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ         

α/α CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ μ/μ Ενδ. 
ποσότητα 

Ενδ. Τιμή € (με 
ΦΠΑ) 

 Αξία €   
(με φπα)  

1 09135100-5 Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

λίτρα 4.480 1,117 4.999,68 € 

     Στρογγυλοποίηση  0,32 € 

     Σύνολο  5.000,00 € 

 
* Οι αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές πωλήσεων καυσίμων ανά λίτρο, είναι σύμφωνα με το 
αριθμ. πρωτ. Οικ. ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/133209/1706/3-5-2019 Εβδομαδιαίο Δελτίο επισκόπησης τιμών 
του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου –Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 
 
 

Μεσολόγγι  24/9/2019 
 

                                                      Θεωρήθηκε 
 
   Η  Συντάξασα                                                         Η Πρόεδρος 
                                                                                     
                                                                                                              
       
 
 
 
   Ασπασία Βήττα                                             Παρασκευή Πετρονικολού 
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