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  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

     ΑΡΘΡΟ 1  ο   
  Αντικείµενο της προµήθειας

Η  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αφορά  στην  προµήθεια  βενζίνης  αµόλυβδης  για  την
κάλυψη των αναγκών κίνησης  των οχηµάτων του  ∆ηµοτικού  Βρεφοκοµείου  “Ο ΑΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”.

ΑΡΘΡΟ 2  ο   
Αµόλυβδη βενζίνη

Το ζητούµενο υγρό καύσιµο είναι η αµόλυβδη βενζίνη µε CPV 09132100-4.

Το προσφερόµενο προϊόν θα  πρέπει να  πληροί  τους κανόνες προδιαγραφών  που
ορίζονται  από  το Γενικό  Χηµείο  του  Κράτους   (Γ.Χ.Κ.)  και  τις Ευρωπαϊκές
Προδιαγραφές.

Τα  καύσιµα  κίνησης  και  το  πρατήριο  του  αναδόχου  θα  πρέπει  γενικά  να
συµµορφώνονται  προς  τις  παρακάτω  διατάξεις  καθώς  και  µε  κάθε  άλλη  ισχύουσα
νοµοθεσία:

1. Κ.Υ.Α.  316/2010/12  (Φ.Ε.Κ.  501  Β/29-2-2012):  Προσαρµογή  της  ελληνικής

νοµοθεσίας,  στον  τοµέα  της  ποιότητας  καυσίµων  βενζίνης  και  ντίζελ,  προς  την
οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

2. Κ.Υ.Α.  21523/763/Ε-103/12  (ΦΕΚ  1439  Β/2-5-2012):  «Μέτρα  για  τη  µείωση  της

ποσότητας  των  ατµών  βενζίνης,  σε  συµµόρφωση  µε  τις  διατάξεις  της  οδηγίας
2009/126/ΕΚ «σχετικά µε τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατµών βενζίνης κατά τη διάρκεια
του  ανεφοδιασµού  µηχανοκίνητων  οχηµάτων  σε  πρατήρια  καυσίµων»  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης

Οκτωβρίου  2009».  (  Αφορά µόνο την προµήθεια  καυσίµων λιανικής πώλησης από
ιδιόκτητα πρατήρια  ).

3. Κ.Υ.Α.  147/2015  (ΦΕΚ  293/Β/2016): «Καύσιµα  Αυτοκινήτων  -  Αµόλυβδη  Βενζίνη-

Απαιτήσεις  και  Μέθοδοι  ∆οκιµών»  όπως  ισχύει  και  µε  κάθε  άλλη  ισχύουσα
νοµοθεσία.

Επίσης,  η αµόλυβδη βενζίνη  θα πρέπει να µην αναµειγνύεται µε βενζίνη super, νερό ή
πετρέλαιο.



Για  όλες  τις  κατηγορίες  καυσίµων  εφαρµόζονται  οι  εν  ισχύ  «Κανόνες  ∆ιακίνησης  και
Εµπορίας  Προϊόντων  και  Παροχής  Υπηρεσιών  (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)»,  ενδεικτικά  Aριθµ.
91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017) όπως ισχύει.
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