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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                   ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΟ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ο)      ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 04/2022 

ΤΕΥΧΟΣ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γενικά χαρακτηριστικά πετρελαίου κίνησης-Θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης για τα 

οχήματα μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 

Όλα τα καύσιμα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των καυσίμων που 

παράγονται από τα κρατικά διυλιστήρια. 

 

1. Πετρέλαιο κίνησης (Diesel) 

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ 76/2016 (ΦΕΚ 

4217/Β/28.12.2016) όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 241/Β/02.02.2017 και την ΚΥΑ 316/2012 

(ΦΕΚ 501/Β2012) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 77/2016/16 (ΦΕΚ 4217 Β/28-12-2016): 

Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012), «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ» με σκοπό τη 

μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 που αφορούν την 

τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων 

βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής». Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL να 

είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.  Τονίζεται ότι η περιγραφή αφορά 

DIESEL (EN 590) και όχι Biodiesel. 

 

2. Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων  

Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ 147/2015/2016 

(ΦΕΚ 293/Β/12.02.2016) και την ΚΥΑ 316/2012 (ΦΕΚ 501/Β2012) όπως τροποποιήθηκε με 

την ΥΑ 77/2016/16 (ΦΕΚ 4217 Β/28-12-2016): Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010, 

(ΦΕΚ 501/Β/2012), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας 

καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ» με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των 

διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 που αφορούν την τροποποίηση των άρθρων της 

οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των 

άρθρων 7α έως 7ε αυτής» Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super ή 

νερό ή πετρέλαιο. 
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3. Πετρέλαιο θέρμανσης  

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ 467/2002 

(ΦΕΚ 1531/Β/2003. Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις (νερό, πετρέλαιο 

κίνησης κλπ). 

 

Στοιχεία που πρέπει να κατατεθούν με την Τεχνικής Προσφορά 

Συμπληρωμένο το έντυπο συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτεται 

στο Διαγωνισμό συνοδευόμενο από τις απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.  

 

 

 

 

Ορεστιάδα ,11/5/2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
 

 

 

ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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