
 

 

  

  

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Μ. Γεωργακή  

Τηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : protokololo@deyamyt.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

Προμήθεια καυσίμων για 

τις ανάγκες της Δ.Ε. 

Μυτιλήνης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 

114/2020 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3 

 

ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΕΕ ΣΣ   

  

 

Στόχος των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προορισμός των απαιτήσεων του Αναθέτοντος 

Φορέα, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Οδηγίες, τους 

κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κλπ, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους 

διαγωνιζόμενους (Προσφέροντες). 

Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι οι ακόλουθες: 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ 1) 

Τα καύσιμα θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Το 

πετρέλαιο DIESEL (κίνησης) πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις και από νερό. 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη πετρελαίου κίνησης με πετρέλαιο 

θέρμανσης και το αντίστροφο.  

Πετρέλαιο κίνησης 

Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 ΄Β /2005 

Κ.Υ.Α. Αρ. 514/2004, ΦΕΚ 1490 ΄Β /2006 

Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ   501 ΄Β /2012 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 (ΤΠ 2) 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάμιξή της με βενζίνη σούπερ ή νερό ή πετρέλαιο. 

Βενζίνη αμόλυβδη premium (RON/MON 95/85 

Κ.Υ.Α. Αρ. 510/2004, ΦΕΚ   872 ΄Β /2006 

Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 ΄Β /2005 

Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ   501 ΄Β /2012 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ πρέπει να είναι ποιότητας 

όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά Κρατικά Διυλιστήρια (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα 

πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του 

Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.  
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2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

I. ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

 

• Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό 

και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.  

• Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ.). Σε καμιά 

περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη της με βενζίνη SUPER ή νερό ή πετρέλαιο.  

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην Φάκελο Τεχνικής προσφοράς τους - 

επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι αναφερόμενα.  

 

α. Υγρά Καύσιμα  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται:  

1. το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε 

προσφερόμενου είδους καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.  

2. ότι τα προσφερόμενα είδη ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε.  

3. ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία στις τεχνικές 

προδιαγραφές 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΜΠΩΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


