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ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Για το πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιεί η e-Trikala 
A.E. σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση της Πολιτικής 
Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (με Αριθμό Σύμβασης GRC 

01/2020/0000000232/000). 

 

 

 

 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Έως 12.500 χωρίς  ΦΠΑ 

3.000 ΦΠΑ 24% 

Έως 15.500 Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των 
αναγκών της e-Trikala Α.Ε. και συγκεκριμένα για 15 διαμερίσματα που έχει μισθώσει η εταιρία.  

 Η ισχύς της σύμβασης που θα προκύψει αρχίζει από την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια μέχρι 
τις 31/12/2020 ή  μέχρι την κάλυψη του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή μέχρι την εξάντληση των 
ποσοτήτων. 

Συγκεκριμένα με την παρούσα θα γίνει προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με κριτήριο κατακύρωσης το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη  κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 
πώλησης του πετρελαίου,  όπως αυτή διαμορφώνεται την ημέρα παράδοσης με βάση τις τιμές του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

        

 Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.500€ χωρίς Φ.Π.Α. (3.000€) ήτοι 15.500€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό 2020 ως εξής: 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2020 

e-Tikala A.E. 15.500€  15.500€ 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 

Χαράλαμπος Τσαύλος 
Supply /Procurement Manager 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

 
Οδυσσέας Β. Ράπτης 

Project Manager 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Το υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που 
προορίζεται, να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές που εμφανίζονται αναλυτικά στον επόμενο 
πίνακα, και να πληροί τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 
(Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

 
ΟΜΑΔΑ Γ΄ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Πετρέλαιο Θέρμανσης Σύμφωνα με ΦΕΚ 496/Β/1993, ΦΕΚ 944/Β/1994, ΦΕΚ 
570/Β/1996, ΦΕΚ 1531/Β/2003, ΦΕΚ 332/Β/2004  και όπως 
θα  ισχύουν την ημέρα παράδοσης του υλικού. 

 
 Οι 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. 
 Δεν υφίσταται υποχρέωση να απορροφηθεί το σύνολο των ποσοτήτων και των δαπανών που 
αναγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό της μελέτης και εφόσον δεν κρίνεται σκόπιμο.  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1. Πετρέλαιο Θέρμανσης  Λίτρο 19.423,558 0,798 12.500 

 Σύνολο καθαρής αξίας έως 12.500 

Φ.Π.Α. 3.000 

Γενικό Σύνολο έως  15.500 

 
Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβεί το ποσό των 15.500€ 
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