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Αστυπάλαια, 23/11/2022 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο προμήθειας 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των 
οχημάτων, μηχανημάτων του Δήμου Αστυπάλαιας και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (αντλιοστάσια, 
ΧΥΤΑ, εργοταξιακά οχήματα, εγκαταστάσεις βιολογικού εξοπλισμού). Επίσης, αφορά την προμήθεια 
υγρών καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Αστυπάλαιας.  

 
Τα προς προμήθεια είδη έχουν χωρισθεί, ανά φορέα υλοποίησης της προμήθειας ως εξής: 

 

A. ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

1. ΚΑΥΣΙΜΑ 

Ομάδα Περιγραφή είδους καυσίμου Κωδικός CPV 

Ομάδα Α 

 

Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 

Βενζίνη αμόλυβδη 95 09132100-4 

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

1. ΚΑΥΣΙΜΑ 

Ομάδα Περιγραφή είδους καυσίμου Κωδικός CPV 

Ομάδα Α Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 

Τεχνικές Προδιαγραφές  

1. Τα υπό προμήθεια είδη προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την κίνηση των οχημάτων και 

μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Αστυπάλαιας καθώς και για τις λοιπές μόνιμες 

εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, ΧΥΤΑ, εργοταξιακά οχήματα). Επίσης, αφορά την προμήθεια υγρών 

καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχήματων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Αστυπάλαιας. 

 
2. Ο συνολικός ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

102.256,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

Για τον Δήμο Αστυπάλαιας, η συνολική δαπάνη των 92.736,77 € θα κατανεμηθεί στα έτη 2022 και 
2023 ως εξής:  
Το ποσό των 15.484,77 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 και ειδικότερα τους Κ.Α. 
20.6641, 25.6641, 30.6641, 35.6641 και 70.6641 όπου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις  για το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/12/2022 και για το έτος 2023 το ποσό 
των 77.252,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 για διάστημα από 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
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01/01/2023 έως και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, όπου θα προβλεφθούν οι ανάλογες 
πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς. 

Κ.Α.20.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», 

Κ.Α. 25.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», 

Κ.Α. 30.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», 

Κ.Α. 35.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» και 

Κ.Α. 70.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» 

Για την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Αστυπάλαιας, ΝΠΙΔ, η δαπάνη των 9.519,48 € θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό 2022 και 2023 της Δημοτικής Επιχείρησης για το χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Για το ποσό που θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2023, θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση στους αντίστοιχους 
κωδικούς. 
 

3. Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα για τις ανάγκες των ανωτέρω φορέων, πρέπει να είναι ποιότητας 

όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 

Οι ποιοτικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια καυσίμου - πετρέλαιο κίνησης πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε αυτές που ορίζονται: 

 Στην υπουργική απόφαση 514/2004, ΦΕΚ 1490/τ.Β’/2006 

 Στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/τ.Β’/2004 και ισχύουν στην Ελλάδα όπως: 

α) βαθμός κετανίων 49 Min κατά ΕΝ 590 
β) κατώτερη θερμαντική ικανότητα 9800-10400 Kcal/Kg 
γ) περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/kg max 
δ) καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό και φυσικά σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 

 
Οι ποιοτικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια καυσίμου –βενζίνη αμόλυβδη 95 πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε αυτές που ορίζονται: 

 Στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ872/τ.Β’/2007 

 Στην ΑΧΣ 291/2003/τ.Β’2004 και ισχύουν στην Ελλάδα όπως: 

α) βαθμός οκτανίων  RON 95 min κατά ΕΝ 228 
β) περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/kg max 
γ) περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,15g/lt max 
δ) καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό και φυσικά σε καμία 
περίπτωση ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 

Τονίζεται ότι ο Δήμος Αστυπάλαιας 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. 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): « Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)." 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
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διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 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 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α):Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις." 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/15.09.2011 τεύχος Α') περί σύστασης ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

 Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 Τις διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. » 

 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 

 του άρθρου 13 του N.3438/06 (ΦΕΚ Α 33/14.2.2006) – «Στους διαγωνισμούς, που 
διενεργούνται από τα καταστήματα κράτησης και τα ιδρύματα αγωγής όλης της Χώρας, τις 
Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (Δ.Υ.ΠΕ.), τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. (Εθνικό 
Σύστημα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), καθώς και τις Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας, όπως αυτές ορίσθηκαν με την αριθμ. Π3/Φ.ΝΟΜ/ΓΠ 45162/3.5.2005 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 604/5.5.2005), τις Μονάδες του 
Στρατού, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματά τους και τα ιδρύματα των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη των 
αναγκών τους σε πετρελαιοειδή, καθώς και ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, 
πουλερικά και ιχθείς (νωπά και κατεψυγμένα), οι διαδικασίες για την κανονικότητα της 
τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 4042 (1) του π.δ.173/1990 (ΦΕΚ 62 Α΄) και του ν.2286/1995(ΦΕΚ 19 Α΄).» 

 της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης  

 Το Ν.4071/2012, άρθρο 6 παρ.15, περί κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για την 

προμήθεια καυσίμων για κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων 

 Την εγκύκλιο 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης προμηθευτών-
χορηγητών προμηθειών των Δήμων. 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της 
Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
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 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 Τεύχος Α’ 52/01.04.2019 Εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την 
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 

 του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 

 της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

 Του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία 

 Του Ν.4912/2022 (ΦΕΚ 59Α/17-3-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και συγκεκριμένα του άρθρου 7 (Οικονομική 
αυτοτέλεια – Αντικατάσταση άρθρου 350 ν. 4412/2016) 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Αστυπάλαιας για το οικονομικό έτος 2022 έως και 2023, 
δηλαδή έως και το τέλος της νέας σύμβασης, όπου έχουν εγγραφεί οι αντίστοιχες 
πιστώσεις. 

 

  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΝΤΑΝΙΛΤΣΕΝΚΟ ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
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Αστυπάλαια, 23/11/2022 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

 

Προμήθεια υγρών καυσίμων 

για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας και των Νομικών του Προσώπων 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός μελέτης 



 

Σελίδα 8 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α. ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

 

1)  ΚΑΥΣΙΜΑ                     

ΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Ομάδα 

Α 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ, 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ,ΧΥΤΑ 

& ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

lt 

36.120 

Έτος 

2022 

Έτος 

2023  

1,706 

Έτος 2022 
Έτος 

2023  

λίτρα 6.020 30.100 

10.270,12 51.350,60 
  Λίτρα Λίτρα 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
lt 

  Έτος 

2022 

Έτος 

2023  

1,980 

Έτος 2022 
Έτος 

2023  6.650 

λίτρα 1.120 5.530 
2.217,60 10.949,40 

  λίτρα  λίτρα 

    

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
Έτος 2022 

Έτος 

2023  

 (σύνολο 74.787,72 

€ ) 
12.487,72 62.300,00 

 

    

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% 
Έτος 2022 

Έτος 

2023  
 

 (σύνολο 17.949,05 

€) 
2.997,05 14.952,00 

 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

Έτος 2022 
Έτος 

2023  
 

 15.484,77 77.252,00 
 

92.736,77 €  

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 9 

 

Στον ακόλουθο πίνακα, αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα καυσίμων και το κόστος ανά υπηρεσία του 
Δήμου Αστυπάλαιας και πιο συγκεκριμένα: 

 

ΟΜΑΔ
Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ομάδ
α Α 

  
 

Έτος 2022 Έτος 2023  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ,ΧΥΤΑ & 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Lt 36.12
0 

Υπηρεσία 20 Υπηρεσία 20 

λίτρα 1.920  λίτρα 9.600 λίτρα 

  
   

  Υπηρεσία 25 Υπηρεσία 25 

 120  λίτρα 600 λίτρα 

  
 

 
 

  Υπηρεσία 30 Υπηρεσία 30 

 2.860  λίτρα 14.300 λίτρα 

  
 

 
 

  Υπηρεσία 70 Υπηρεσία 70 

 1.120  λίτρα 5.600 λίτρα 

  
 

 
 

  ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ:  

 6.020 
  

30.100 

   

    
   

Έτος 2022 Έτος 2023  

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ Lt 6.650 

λίτρα Υπηρεσία 20 Υπηρεσία 20 

 360 λίτρα 1.800 λίτρα 

 Υπηρεσία 25 Υπηρεσία 25 

 260 λίτρα 1.260 λίτρα 

 Υπηρεσία 30 Υπηρεσία 30 

 390 λίτρα 1.950 λίτρα 

 Υπηρεσία 35 Υπηρεσία 35 

 110 λίτρα 520 λίτρα 

 

      ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ:   

  1.120 
 

 

5.530 

   
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 7.140 λίτρων 35.630 λίτρων 
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ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023                     

 Ομάδα Α Πετρέλαιο 
κίνησης & 

Βενζίνη 
αμόλυβδη 95 

οκτανίων 

  Υπηρεσία 20     Υπηρεσία 20   
 

  

2.280 
 λίτρα 

    

11.40
0 

 
λίτρ
α    

  Υπηρεσία 25     Υπηρεσία 25   
 

  

380 
 λίτρα 

    

1.860  
λίτρ
α    

  Υπηρεσία 30     Υπηρεσία 30   
 

  

3.250 
 λίτρα 

    

16.25
0 

 
λίτρ
α    

  Υπηρεσία 70     Υπηρεσία 70   
 

  

1.120 
 λίτρα 

    

5.600  
λίτρ
α    

  Υπηρεσία 35     Υπηρεσία 35   
 

  

110 
 λίτρα 

    

520  
λίτρ
α    

ΣΥΝΟΛΟ:    
7.140  λίτρα 

    

35.63
0 

 
λίτρ
α    

 

 
Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

 
1) ΚΑΥΣΙΜΑ 

 
 

 

 

 

 

 

Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των φορέων υλοποίησης της προμήθειας (Δήμος Αστυπάλαιας και 
Ν.Π.Ι.Δ.), παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-
ΟΜΑΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24 % ΣΥΝΟΛΟ 

Δήμος 
Αστυπάλαιας 

Πετρέλαιο 
κίνησης Ομάδα Α 

36.120 
λίτρα 

61.620,72 € 14.788,97 € 76.409,69 € 

Βενζίνη 6.650 13.167,00 € 3.160,08 € 16.327,08 €  

ΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΥΡΩ  

Ομάδα 
Α 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

Lt 4.500 1,706 € 7.677,00 € 

    
ΦΠΑ 24 % 1.842,48 € 

    
ΣΥΝΟΛΟ 9.519,48 € 
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αμόλυβδη λίτρα 

Δημοτική 
Κοινωφελής 
Επιχείρηση 
Αστυπάλαιας 

Πετρέλαιο 
κίνησης  

Ομάδα Α 4.500 
λίτρα 

7.677,00 € 1.842,48 € 9.519,48 € 

  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 82.464,72 € 19.791,53 € 102.256,25 € 

 
Ειδικότερα, για τα καύσιμα λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών στην αγορά λόγω 
της ιδιάζουσας υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης (εκρηκτική αύξηση των τιμών της ενέργειας η 
οποία επιφέρει αύξηση στις τιμές όλων των προϊόντων), για λόγους ασφαλείας για τον υπολογισμό 
της τιμής μονάδος λάβαμε υπ’ όψιν την τιμή του είδους όπως αυτό πωλείται στο νησί της 
Αστυπάλαιας (παρ. 3 του άρθρου 45 του ν.4412/2016, τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της 
σύμβασης). 
 
Παράλληλα, στις περιπτώσεις όπου η τιμή προκύπτει μετά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό 
(%) στην τιμή του είδους βάσει τιμής αναφοράς, αυτή μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή αναφοράς, εφαρμοζόμενου του 
ποσοστού έκπτωσης (παρ. 6 του άρθρου 95 του ν. 4412/16). Η αναπροσαρμογή της τιμής, 
προκειμένου να εφαρμοστεί, πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Ο ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 108.542,80 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως ακολούθως στους φορείς: 

Για τον Δήμο Αστυπάλαιας, η συνολική δαπάνη των 92.724,37 € θα κατανεμηθεί στα έτη 2022 και 
2023 ως εξής: 

Το ποσό των 15.484,77 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 και ειδικότερα τους Κ.Α. 20.6641, 
25.6641, 30.6641, 35.6641 και 70.6641 όπου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για το χρονικό διάστημα 
από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/12/2022 και για το έτος 2023 το ποσό των 77.252,00 
€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 για διάστημα από 01/01/2023 έως και την 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης, όπου θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις στους αντίστοιχους 
κωδικούς. 

Για την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Αστυπάλαιας, ΝΠΙΔ, η δαπάνη των 9.519,48 €, θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό 2022 και 2023 της Δημοτικής Επιχείρησης για το χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΝΤΑΝΙΛΤΣΕΝΚΟ ΑΛΕΞΑΝΤΡ 

 

 

 

 

ΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
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