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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2015
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ &
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΧΡΗΣΗ: 2015

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης του Δήμου Σαλαμίνος και Ν.Π.Δ.Δ με ανοικτό
μειοδοτικό διαγωνισμό με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όπως αναγράφεται στην αποφ.
215/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα καύσιμα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
Α) Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL)
Το DIESEL, κίνησης θα μπορεί να πληροί τις προδιαγραφές των ΕΛΔΑ βαθμός οκτανίων τουλάχιστον 45.Κ.Θ.Ι.
(κατώτερη θερμαντική ικανότητα) + 9.800 - 10.400 KCAL/ΚG. Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου (ς) = 0,3 % (max).
Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
υπάρχει ανάμειξη σε πετρέλαιο θέρμανσης.
Β) Η αμόλυβδη βενζίνη που θα παραδίδεται στο πρατήριο θα είναι βαθμού οκτανίου 95 και προδιαγραφών ΕΛ.ΔΑ.
Γ) Το πετρέλαιο θερμάνσεως θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό διαυγές, και δεν θα περιέχει νερό η άλλες
ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από την παρούσα.
Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγµατα πετρελαίου ή προιόντα πυρολύσεως η και µίγµατα αυτών σε
τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσης.
Χρωµατισµός και ιχνηθέτηση.:
Ο χρωµατισµός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θερµάνσεως θα γίνεται όπως περιγράφεται στην 38/92 απόφαση του
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου. Η ένταση του χρωµατισµού θα κυµαίνεται από Α8ΤΜ Νο 3 εως Α8ΤΜ Νο 5.
Όλα τα ορυκτέλαια θα είναι πρωτογενή. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα ώστε να ελέγχεται η
ποιότητα τους και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο χημείο του κράτους.

Η Συντάξασα
Σαλαμίνα 21/09/2015
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
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Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
ISIDORA ΕΓΓΡΑΦΟ
NANNOU ΨΗΦΙΑΚΑ
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (ΤΕ)
ΥΠΟΓΕΓΡ
ΑΜΜΕΝΟ
.

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 21/09/2015
Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

Ο Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΔΟΥΜΕΝΗΣ (ΠΕ1)

