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Σα υπό προμικεια υγρά καφςιμα κζρμανςθσ και κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου
Αμφίκλειασ – Ελάτειασ είναι ποιότθτασ όμοιασ µε εκείνθ που παράγουν τα κρατικά
διυλιςτιρια και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1

ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΤΒΔΗ

Βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτανίων, πρζπει
να είναι ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ τθσ Υ.Α.147/2015/2016
(ΦΕΚ293 Β/12-02-2016).Σε καμιά
περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ανάμιξθ με
βενηίνθ super ι νερό ι πετρζλαιο. Η
αμόλυβδθ βενηίνθ κα είναι ςφμφωνα
με τισ κρατικζσ προδιαγραφζσ
(ΕΛ.Δ.Α.).

ΝΑΙ

2

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΗ

Το πετρζλαιο κίνθςθσ πρζπει να είναι
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ
Υ.Α. 514/2004/2006 (ΦΕΚ 1490 Β/910-2006) όπωσ αυτι τροποποιικθκε
με τθ Υ.Α.

ΝΑΙ

460/2009/2010 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010)
όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί με τθν
Υ.Α. 117/2014/2015 (ΦΕΚ 921 Β/2105-2015). Το πετρζλαιο κίνθςθσ
DIESEL πρζπει να είναι απαλλαγμζνο
από άλλεσ προςμίξεισ από νερό και
φυςικά ςε καμία περίπτωςθ δεν
πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ με
πετρζλαιο κζρμανςθσ.

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΗ

Πετρζλαιο κζρμανςθσ, πρζπει να είναι
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ
ΚΥΑ με αρ. Αρικ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531
Β/2003), τθσ ΚΥΑ 468/2002 (ΦΕΚ 1273
Β/2003) και τθσ ΚΥΑ με αρ. 291/2003
(ΦΕΚ 332 Β/2004). Το καφςιμο πρζπει
να είναι
απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ

ΝΑΙ

(νερό, πετρζλαιο κίνθςθσ κτλ.)

τθ ςτιλθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται , αναλυτικά οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ των ειδών που ηθτοφνται από τθ διακιρυξθ.
τθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» όπου ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», ςθμαίνει ότι είναι
υποχρεωτικό τα προςφερόμενα είδθ να διακζτουν τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςθμειώνεται θ απάντθςθ του προμθκευτι που ζχει τθ
μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα είδθ των καυςίμων ι λιπαντικών που προςφζρει καλφπτουν τισ
αντίςτοιχεσ τεχνικζσ Προδιαγραφζσ.
τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ςθμειώνεται θ απάντθςθ του προμθκευτι, ςε πιο από
τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ι άλλου είδουσ ζγγραφα, που υποβάλλει με τθν
προςφορά του, αποδεικνφεται ότι τα προςφερόμενα είδθ καλφπτουν τισ ηθτοφμενεσ από
τθν παροφςα τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
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