
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Περιβάλλον της σύμβασης και συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας της οργάνωσης 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ είναι ένας κοινωνικός φορέας που δραστηριοποιείται από το 
1999 και δημιουργήθηκε μέσα από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της απασχόλησης και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. (στο εξής: ο φορέας ή η αναθέτουσα οργάνωση ή αναθέτουσα αρχή) προκηρύσσει 
συνοπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (άνευ Φ.Π.Α.) ανά τμήμα 
και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης 
μέσης κάθε φορά λιανικής τιμής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης ανά λίτρο, όπως εκείνη ορίζεται μέσω της 
ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (www.fuelprices.gr) για το νομό Λέσβου 
και το νομό Κιλκίς αντίστοιχα, για την προηγούμενη ή την ίδια ημέρα από την ημέρα παράδοσης, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι η τιμή πώλησης του καυσίμου προς την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε θα 
ξεπερνάει την τιμή πώλησης της αντλίας του αναδόχου, με ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και σφραγισμένους φακέλους, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες 
των φιλοξενουμένων στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό 
Λέσβου, καθώς και τις μονάδες στέγασης ευπαθών ομάδων (αιτούντων άσυλο) στο νομό Κιλκίς. Αναλυτικά, 
το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 
της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ  

Αναθέτουσα Οργάνωση  
Η Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», με ΑΦΜ 090359304, που 
εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 81100. 

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού  
Η Αναθέτουσα Οργάνωση.  

Αρμόδιοι Υπηρεσίας Διενέργειας  
Οι κύριοι Ρόκου Ι., Καραμανώλη Δ., Τατάς Γ., οι οποίοι παρέχουν σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες 
[τηλέφωνο επικοινωνίας +30 22510 45577 (εσωτ.4) και +30 22510 22873 και +30 22510 22562, από Δευτέρα 
έως Παρασκευή 08:00-16:00]. 

Διακήρυξη  
Η παρούσα διακήρυξη με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και πιο 
συγκεκριμένα 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΑΙΤΗΣΗ 
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Ανάδοχος  
Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την αναθέτουσα οργάνωση, σύμφωνα με τον 
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
 
Εκπρόσωπος  
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα- 
που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον 
προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 
από όλα τα μέλη της ένωσης.  
 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  
Το συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής που είναι αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση 
των προσφορών και έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
 
Επιτροπή Ενστάσεων  
Το συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής που είναι αρμόδιο για την παραλαβή και αξιολόγηση των 
ενστάσεων και των προσφυγών και έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  
Συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής, που έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της 
σύμβασης από τον ανάδοχο και την παραλαβή των παραδοτέων της προμήθειας. 
 
Έργο  
Ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για τις ανάγκες 
των φιλοξενούμενων στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, καθώς και τις μονάδες στέγασης 
ευπαθών ομάδων (αιτούντων άσυλο) που διαχειρίζεται η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. στους νομούς Λέσβου και 
Κιλκίς 
 
Κατακύρωση 
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας στον 
ανάδοχο.  
 
Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων (οικονομικός φορέας) συμμετέχει στο 
διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την αναθέτουσα οργάνωση. 
 
Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα οργάνωση ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης 
προμήθειας ανά νομό. 
 
Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης.  
 
Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 
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ΜΕΡΟΣ Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

Ο σκοπός του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού είναι η επιλογή δύο (2) διακριτών αναδόχων ανά τμήμα 
(νομό) για την  προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων στις δομές φιλοξενίας 
ασυνόδευτων ανήλικων, καθώς και τις μονάδες στέγασης ευπαθών ομάδων (αιτούντων άσυλο) που 
διαχειρίζεται η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. στους νομούς Λέσβου και Κιλκίς, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση 
Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 
συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος 
Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» ("Reinforcing the UAM Reception 
and Accommodation System in Greece") και της υπ’ αρ. 2089/16-07-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Α/Α Πρόσκλησης 5025), με συγχρηματοδότηση 
από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ 
για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με κωδικό 
ΟΠΣ 5083940 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης 
του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη λειτουργία της αναθέτουσας αρχής μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της οργάνωσης 
http://iliaktida-amea.gr/  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στους νομούς Λέσβου (δήμος 
Μυτιλήνης) και Κιλκίς (δήμους Κιλκίς και Παιονίας). 

Τα τμήματα, τα είδη, όπως και οι εκτιμώμενες ποσότητες του κάθε είδους, αναφέρονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

CPV ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

09135100-5 ΤΜΗΜΑ 1_Λέσβος_Πετρέλαιο θέρμανσης ΛΙΤΡΟ 15.617 

09135100-5 ΤΜΗΜΑ 2_Κιλκίς_Πετρέλαιο θέρμανσης ΛΙΤΡΟ 105.000 

Τα παραπάνω είδη κατατάσσονται συνοπτικά στον παρακάτω κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων CPV: 09135100-5 (πετρέλαιο θέρμανσης). 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά, μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η τμηματική 

παράδοση των προς προμήθεια ειδών, θα γίνεται με ευθύνη (ποιοτική - ποσοτική) και δαπάνη του 
προμηθευτή στον έκαστο εκπρόσωπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του 

http://iliaktida-amea.gr/
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αναδόχου να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την παράδοση των προς προμήθεια 
προϊόντων. 

2. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., μέσω του αρμόδιου τμήματός της, θα επικοινωνεί τηλεφωνικά στον 
προμηθευτή τις ανάγκες. Το τελικό πρόγραμμα διανομής θα ορίζεται από το φορέα, μία (1) 
ημερολογιακή ημέρα πριν την παράδοση κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή). Όλα τα είδη 
θα πρέπει να παραδίδονται την επόμενη ημέρα από την κοινοποίηση της παραγγελίας στον ανάδοχο στο 
χώρο που έχει ορίσει ο φορέας. 

3. Οι αναφερόμενες ποσότητες ανά νομό είναι ενδεικτικές –ήτοι δεν είναι δεσμευτικές για το φορέα– και 
μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ασυνόδευτων ανηλίκων στις 
δομές της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. ή/και των αιτούντων άσυλο στις μονάδες στέγασης της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 
Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε περίπτωση που προβεί πριν τις 30-04-2022, σε έγγραφη 
καταγγελία της σύμβασης με κάποιον ανάδοχο, απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλλει 
στο συγκεκριμένο ανάδοχο τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του προϋπολογισθέντος ποσού βάσει της 
σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της 
δυνάμει της εν λόγω σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της διακήρυξης με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία μίας (1) ημέρας. Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη του ως άνω 
χρονικού περιθωρίου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων των προς προμήθεια 
ειδών, θα γίνεται από τον αρμόδιο για την παραλαβή των ειδών στο χώρο που έχει υποδείξει η 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. στον προμηθευτή. Αντικείμενο των εκάστοτε εκπροσώπων παραλαβής αποτελεί ο 
έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή (σε περίπτωση μη έγκαιρης 
εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο N. 4412/2016), 
καθώς και η σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού παραλαβής. 

6. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών της 
προμήθειας, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου (Διοικητικό Συμβούλιο «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.) 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή Παραλαβής), μπορεί να εγκρίνεται η 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης. 

7. Αν o ανάδοχος δεν αντικαταστήσει υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην άνω προθεσμία, η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 
Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προμηθευθεί την αντίστοιχη ποσότητα από τον επόμενο οικονομικότερο 
προσφέροντα ή, σε περίπτωση αδυναμίας εκείνου, από την ελεύθερη αγορά για την κάλυψη των 
αναγκών της, η δε επιπλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο και 
αφαιρείται από / συμψηφίζεται με την τυχόν οφειλόμενη αμοιβή του αναδόχου ή / και αναζητείται 
σύμφωνα με το νόμο. 
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Α.2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 (Λέσβος_Πετρέλαιο θέρμανσης) και ΤΜΗΜΑ 2 (Κιλκίς_Πετρέλαιο θέρμανσης) 

Πετρέλαιο θέρμανσης 

Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 467/2002 Κ.Υ.Α. (Β΄ 410/16-10-2003) 
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης». 

Επιπροσθέτως, πρέπει να είναι συμβατό με τις διατάξεις του ν.3054/2002(ΦΕΚ 230 Α΄/2-10-2002) 
«Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», της ΚΥΑ με αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501 Β΄/29-2-
2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς 
την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» και της ΚΥΑ με αριθμ. 117/2014 
(ΦΕΚ 921 Β΄/21-5-2015) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς 
την Οδηγία 2014/77/ΕΕ». 

1. Ορισμός «Πετρέλαιο Θέρμανσης» 
Ως πετρέλαιο θέρμανσης νοείται το καθαρό και διαυγές μίγμα υδρογονανθράκων, δηλαδή αποστάγματος 
πετρελαίου ή προϊόντων πυρολύσεως ή και μιγμάτων αυτών, σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται οι 
όροι της παρούσας πρόσκλησης. Τα παραδιδόμενα καύσιμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες 
προσμίξεις, όπως νερό ή άλλες ουσίες, ξένες ως προς τον τύπο καυσίμου. 

Το ζητούμενο Πετρέλαιο Θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται:  

• στην ΚΥΑ με Αριθμ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-2003): Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 
πετρελαίου θέρμανσης, 

• στην ΚΥΑ με Αριθμ. 284/2006/07 (ΦΕΚ 1736 Β/30-08-2007): Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών 
καυσίμων σε θείο και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά 
με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο, όπως οι παραπάνω ΚΥΑ έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, 

• η ποιότητα θα είναι ίδια με αυτή που ορίζουν τα Ελληνικά Διυλιστήρια, και θα πρέπει να πληρούν 
απόλυτα τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις κατά περίπτωση. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα 
παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων από τον Προμηθευτή, κατόπιν ειδοποίησής του από το αρμόδιο 
τμήμα της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής καυσίμων 
της οργάνωσης, η οποία είναι και υπεύθυνη για να ορίσει τον τρόπο παραλαβής. Ο προμηθευτής θα 
πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο βυτιοφόρο για την μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης, ή να εκμισθώνει 
βυτιοφόρο Δημοσίας Χρήσεως. 

2. Χρωματισμός και ιχνηθέτηση 
Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται 
στην 468/2002 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο 
πετρελαίου. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ΑSΤΜ Νο3 έως ΑSΤΜ Νο5. 

3. Πρόσθετα 
Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας του πετρελαίου θέρμανσης επιτρέπεται η χρήση 
προσθέτων. Τα εν λόγω πρόσθετα πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία ή/και στο 
περιβάλλον, καθώς και στους καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης. Η προσθήκη γίνεται με ευθύνη των 
εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται. 
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Οι εταιρείες εμπορίας υποχρεούνται, πριν τη διάθεση του καυσίμου στην κατανάλωση, να υποβάλλουν στη 
Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), φάκελο για κάθε πρόσθετο με τα 
κατωτέρω στοιχεία: 

• υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ακριβή χημική σύνθεση και το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο 
καύσιμο, 

• δεδομένα για τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, το ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος και 
μέθοδο προσδιορισμού αυτού, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει στο καύσιμο κάθε πρόσθετο, τα 
αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικά μηχανικών δοκιμών, τα δελτία 
δεδομένων ασφάλειας και δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε.Ε. ή 
χώρες της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία Ε.Ο.Χ. 

Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. είναι αποδεκτά μόνον 
εφόσον συμφωνούν με τις διατάξεις της απόφασης Αριθ.467/2002   (ΦΕΚ Β΄ 1531/16.10.2003) 
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης», ή με κάθε άλλο κανονισμό ή 
προδιαγραφή που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και παράλληλα ανταποκρίνονται δεόντως 
και ικανοποιητικά στην επιδιωκόμενη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας του πετρελαίου θέρμανσης 
και εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις 
ίδιες κλιματολογικές συνθήκες. 

4. Ανθρακούχο υπόλειμμα. 
Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος (0,3% m/m μεγ.) αφορά πετρέλαιο θέρμανσης στο οποίο δεν έχουν 
προστεθεί βελτιωτικά καύσης. 

Το ανθρακούχο υπόλειμμα πετρελαίου θέρμανσης το οποίο περιέχει βελτιωτικά καύσης πληροί το ανωτέρω 
όριο μετά την αφαίρεση του ανθρακούχου υπολείμματος των προσθέτων βελτιωτικών καύσης. 

5. Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες. 
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή, του ορίου της προηγούμενης κατηγορίας. 
Ωστόσο, τα διυλιστήρια οφείλουν να παραδίδουν από 1η Οκτωβρίου κάθε έτους πετρέλαιο με 
χαρακτηριστικά ροής της κατηγορίας Β και από 1η Απριλίου κάθε έτους πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής 
της κατηγορίας Α. 

6. Δεδομένα ακριβείας. 
Τα πρότυπα που αναφέρονται στην απόφαση Αριθ.467/2002   (ΦΕΚ Β΄ 1531/16.10.2003) «Προδιαγραφές και 
μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης» περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις 
αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΝ Ι80 
4259/1995. 
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ΜΕΡΟΣ Β 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση: 
 
Η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης για το νομό Λέσβου χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της 
HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» 
("Reinforcing the UAM Reception and Accommodation System in Greece") και της υπ’ αρ. 2089/16-07-2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Α/Α 
Πρόσκλησης 5025), με συγχρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης για το νομό Κιλκίς χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του 
έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 που 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και 
δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ (€): 
 
Για το νομό Λέσβου 

22.079,22 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και  

25.832,69 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% 
 
Για το νομό Κιλκίς 

55.939,25 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και  

69.364,67 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
 


