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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ(υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) 

 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) 

για το έτος 2016 αρχής γεννωμένης από της λήξεως της τρέχουσας συμβάσεως (σύμβαση αριθ.:3419/04-03-

2015) και θα έχει ισχύ μέχρι εξάντλησης της συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου είδους. 
Αφορά την κίνηση των οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, το πετρέλαιο θέρμανσης για όλα 

τα κτήρια του Δήμου, των Δημοτικών Ενοτήτων, όπως και των λοιπών κτηρίων όπως παιδικοί Σταθμοί, 
υπηρεσίες Πρόνοιας, Αθλητισμού κλπ. 

Στον διαγωνισμό συμπεριλαμβάνονται και οι ποσότητες των καυσίμων που απαιτούνται για τη θέρμανση όλων 
των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου καθώς επίσης και 

των Νομικών Προσώπων του.  

Τέλος αφορά την προμήθεια ελαίων λιπάνσεως για την συντήρηση του στόλου των οχημάτων και των 
μηχανημάτων έργων του Δήμου Καρπενησίου. 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 11389/1993, απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 

Τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που θα επισυνάπτονται στην παρούσα μελέτη. 

Οι ενδεικτικές τιμές των προς προμήθεια ειδών προκύψαν για τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο 
Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για την μέση τιμή 

λιανικής πώλησης στο Νομό Ευρυτανίας την 8η Ιανουαρίου 2016 (Αρ. Πρωτ. 2663/12-01-2016).  
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) θα πρέπει να 

είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Κρατικά Διυλιστήρια (ΕΛΔΑ), και να 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.  

Τα υπό προμήθεια λιπαντικά θα παράγονται από πρωτογενείς πρώτες ύλες, θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της 
αριθμ. 176/94 απόφαση Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ Β’421/1994), και θα έχουν έγκριση κυκλοφορίας από την 

Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.  

 
Η προμήθεια των υγρών καυσίµων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις: 

 Της αρ. 11389/ΦΕΚ 185Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», 
 Του Π.∆. 60/ΦΕΚ 64Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 

υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, 

 Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», 

 Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 Του Ν. 3054/ΦΕΚ230Α’/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», 

 Του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης», 
 Του Ν.4111/ΦΕΚ 18Α’/2013, 

 Του Ν.4155/ΦΕΚ 120A’/29-5-2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

∆ιατάξεις», 

 Του Ν.4205/ΦΕΚ 242Α’/6-11-2013 «Ηλεκτρονική επιτήρηση… και άλλες διατάξεις», (άρθρο 9/παρ. 4β). 

 Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013/ΦΕΚ 2677Β’/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
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του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
 Της αρ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)». 

 
Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ανάλογα με την ζήτηση τους 

από το Δήμο. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές αφού δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια κι εξαρτώνται 
από τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 

 

Το πετρέλαιο θέρμανσης κατανέμεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 
 

Α/Α Προορισμός Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 

1 Δήμος Καρπενησίου Λίτρο 56.000,00 

2 Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Λίτρο 25.000,00 

3 Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Λίτρο 35.000,00 

4 Νομικά Πρόσωπα Λίτρο 10.000,00 

 

Μειοδότης ή µειοδότες για κάθε είδος ξεχωριστά αναδεικνύονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προσφέρουν τη 
µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί των Μέσων Λιανικών Τιµών (Μ.Λ.Τ.), η οποία υπολογίζεται στη 

διαµορφωµένη, για έκαστο είδος, µέση τιµή στο Νοµό Ευρυτανίας, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 
Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63 του Ν.4257/14). ή τον αρµόδιο 

φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του 

αντίστοιχου δελτίου αποστολής- συνοδευομένου του Εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμων. 
Η συνολική δαπάνη των υγρών καυσίµων µε Φ.Π.Α. 23 % ανέρχεται στο ύψος των 201.999,95 €, βαρύνοντας 

τους αντίστοιχους Κ.Α. εξόδων. 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012), η 

οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/Α/25-1-2013) και την αρ. 11543/26-03-13 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α) τροφίμων, β) 

λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ) πετρελαιοειδών και 
δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. 
 

 

Α. Καύσιµα 
Σχετικά µε την προµήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του ∆ήµου, ο ∆ήµος πρόκειται να προµηθευτεί πετρέλαιο 

κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη τα οποία είναι αναγκαία για τη κίνηση των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του και 
πετρελαίου θέρμανσης το οποίο είναι αναγκαίο για την θέρμανση όλων των κτιρίων του Δήμου. 

Η ποιότητα και οι προδιαγραφές (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) των καυσίµων καθορίζονται από τις 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χηµείου του Κράτους και θα πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε αυτές των κρατικών διυλιστηρίων. 

α)  Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό και φυσικά σε 
καµιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµειξη µε πετρέλαιο θέρµανσης. 

     Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις ΚΥΑ 1) 514/2004 (ΦΕΚ 1490 
Β’/2006), 2) ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ 332Β’/2004) και 355/2000 (ΦΕΚ 410Β’/2001). 

β)  Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α.). Σε καµιά περίπτωση δεν 

επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. Η βενζίνη αµόλυβδη θα καλύπτει τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στις ΚΥΑ 1) ΑΧΣ 510/2004 (ΦΕΚ 872Β’/2007), 2) ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ 332 

Β’/2004) και 354,356/2000 (ΦΕΚ 410Β’/2001). 
γ)  Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή 

άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την παρούσα. Οι εν λόγω 

υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε 

τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσης. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει 
τις προδιαγραφές που ορίζονται στις ΚΥΑ 1) 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β’/2003), 2) 468 & 469/2002 (ΦΕΚ 

1273Β’/2003), 3) ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ 332Β’/2004), 4) ΑΧΣ 470/1993 (ΦΕΚ 496Β’/1993), 5) ΑΧΣ  
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597/1994 (ΦΕΚ 944Β’/1994) και 105/1996 (ΦΕΚ 570Β’/1996). 
 

Γενικά σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώµατος ή άλλων ξένων στοιχείων. 
Τονίζεται ότι ο ∆ήµος Καρπενησίου διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα ανά τακτά διαστήματα από 

τα καύσιµα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο 
Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 

Β. Λιπαντικά 
Σχετικά µε την προµήθεια λιπαντικών και διαφόρων υγρών για τις ανάγκες των οχηµάτων και των 

µηχανηµάτων του ∆ήµου, ο ∆ήµος πρόκειται να προµηθευτεί λάδια, γράσο και αντιψυκτικά τα οποία είναι 
αναγκαία για τη συντήρηση των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του.  

Θα είναι ομοιογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δεν θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ύλες. 

Θα είναι πρόσφατης παραγωγής, ήτοι τελευταίου εξαμήνου. 
Θα προέρχονται από κλάσματα πετρελαίου ή από συνθετικές ενώσεις ή από συνδυασμό των δύο αυτών 

προϊόντων και θα αναμειγνύονται με τα απαραίτητα πρόσθετα ώστε να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών. 

Θα πρέπει να μπορούν να πραγματοποιούν μια ευρεία σειρά λειτουργιών κάτω από ποικίλες συνθήκες 
λειτουργίας διατηρώντας την σταθερότητά τους και την ρευστότητά τους σε μοριακό επίπεδο τόσο σε υψηλές 

όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες αποφεύγοντας την υπερθέρμανση, την εξάτμιση ή την γαλακτωματοποίηση 

και κάνοντας χρήση διαφόρων πρόσθετων όπως: 
 Καθαριστικά/Διασκορπιστικά με σκοπό τη διατήρηση της καθαρότητας του κινητήρα, κατακρατώντας τις 

ουσίες που μπορεί να τον μολύνουν εμποδίζοντας να εισχωρήσουν σε ζωτικά μέρη του κινητήρα. 

 Αναστολείς Διάβρωσης και Σκωρίασης έτσι ώστε να επιτευχθεί προστασία της μηχανής από το νερό και τα 

οξέα που σχηματίζονται από τα παραπροϊόντα της καύσης. 
 Αντιοξειδωτικά για την αναστολή της οξείδωσης, η οποία μπορεί να επιδράσει στην ελάττωση του πάχους 

του λιπαντικού και το σχηματισμό "λάσπης". 

 Αντιφθορικά για τον σχηματισμό μεμβράνης επί των μεταλλικών επιφανειών αποτρέποντας την επαφή 

μετάλλου με μέταλλο. 

 Αντιαφριστικά για την αποφυγή κενών λίπανσης σε επίμαχα σημεία του κινητήρα όπως τα ρουλεμάν, 

αποτρέποντας την δημιουργία αφρού. 
 Βελτιωτικά - Τροποποιητικά Δείκτη Ιξώδους και Ταπεινωτές Σημείου Ροής βελτιώνοντας τα χαρακτηριστικά 

ροής των λιπαντικών κινητήρων κλπ. 

Τα προαναφερθέντα πρόσθετα δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τους καταλύτες των κινητήρων, όταν πρόκειται 
για λιπαντικά κινητήρων, ή τους αισθητήρες οξυγόνου αυτών. 

Θα διαθέτουν σήμανση «CE» εκτός αν το προϊόν εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες Οδηγίες 
της Ε.Ε. 

Θα είναι απαλλαγμένα από καρκινογενείς ή πιθανούς προς καρκινογένεση παράγοντες και δε θα προκαλούν 

δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του προσωπικού όταν χρησιμοποιούνται.                                             
Τα προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της αρ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής 

και θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο που τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου 
του Κράτους. 

Τα λιπαντικά θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή την διακίνησή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα. 
Θα είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Το έγγραφο καταχώρησης από το Γενικό Χηµείο του Κράτους θα κατατεθεί µαζί µε την προσφορά του 
αναδόχου. Επίσης ο προµηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι οι 

προδιαγραφές των προσφερόµενων λιπαντικών είναι σύµφωνες µε αυτές της παρούσας µελέτης. 
Τα προσφερόµενα ελαιολιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (από Β’ εξαµήνου 2015 και µετά 

και ημερομηνία λήξης τους τουλάχιστον δύο χρόνια μετά) και σε καµία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές 

προσφορές µε προϊόντα από αναγεννηµένα ελαιολιπαντικά. 
Κάθε προσφερόµενος τύπος λιπαντικού (λάδια, γράσα κλπ.) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας, 

θα είναι πρωτογενούς παραγωγής, και πιστοποιημένο από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, επί ποινής 
αποκλεισµού. 

Για τα προσφερόµενα λιπαντικά θα κατατεθούν σε επίσηµο έγγραφο της εταιρείας όλα τα τυπικά φυσικοχηµικά 

χαρακτηριστικά, δηλαδή ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σηµείο ανάφλεξης, σηµείο ροής και 
αλκαλικότητας (ΤΒΝ) καθώς και διάρκεια ζωής λιπαντικού (διανυθέντα Km οχήµατος ή ώρες λειτουργίας).  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωµα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγµατα 
στο Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γενικό Χηµείο του Κράτους διαπιστωθεί ότι τα προσφερόµενα 

λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας µελέτης και της προσφοράς τους, θα 
επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο διαγωνιζόµενος µαζί µε το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς και το φάκελο µε τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσει και φάκελο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
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λιπαντικών που προσφέρει. 
Συγκεκριμένα τα υπό προμήθεια θα πρέπει να πληρούν και τα παρακάτω: 

Α. Υγρά καύσιμα 

1) Πετρέλαιο Κίνησης (CPV 09134100-8) 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να έχει το πετρέλαιο κίνησης 

DIESEL το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων DIESEL.  Το πετρέλαιο 
κίνησης DIESEL θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από 

νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Οι εν λόγω 

υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες 
αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. 

Το πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια, ως προς το σημείο απόφραξης ψυχρού 
φίλτρου (CFPP), για τη χρονική περίοδο από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος) είναι κλάσης Α, 

ενώ για τη χρονική περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου (χειμερινή περίοδος) είναι κλάσης C. 
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή, του ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν 

ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά 

ροής της χειμερινής περιόδου. 
Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου και οι 

ιδιότητές του θα είναι αυτές που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

      ΟΡΙΑ 

 
ASTM/IP ISO/EN 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 ºC, kg/m³ 
D-1298 

D-4052 

EN ISO 12185 

EN ISO 3675:1998 
820-845 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min. ºC D-93 EN 2719 55 

CFPP, 0C 1/10-31/3 max. 

1/04-30/9 max. 
IP-309 EN 116 

-5 

+5 

ΝΕΡΟ, mg/kg max. D-1744 
prEN ISO 

12937:1996 
200 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ, %v/v max. D-1796 - - 

ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ, mg/kg max. - EN 12662 24 

ΑΝΘΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m 
D-189 

D-4530 
EN ISO 10370 0.30 (b) 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 ºC, ºC % v/v 
D-86 

prEN ISO 

3405:1998 

65 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 ºC, max. % v/v 85 

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ 95 (v/v), ºC max. 360 

ΙΞΩ∆ΕΣ 40 ºC, cst ή mm2/s D-445 EN ISO 3104 2.00-4.50 

ΘΕΙΟ, mg/kg max. D-4294 
EN ISO 

14596:1998 

  EN ISO 8754:1995 

10 

∆ΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΣΗ 1 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min D-613 EN ISO 5165:1998 51 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min D-4737 EN ISO 4264 46 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ, max. gr/m3 D-2274 EN ISO 12205 25 

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/10 – 31/3 max. 

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/4 - 30/9 max. 

D-5950 

D-97 
ISO 3016 

- 

- 

ΧΡΩΜΑ D-1500  ΑΧΥΡΟΚΙΤΡΙΝΟ 

YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.  ΦΕΚ 1273 Β/2003  

ΤΕΦΡΑ, % m/m max. D-482 EN ISO 6245 0,01 

ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l IP-298/92   

ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. Υ∆Ρ/ΚΕΣ, %m/m IP-391/95  11 
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ   διορθ.διαµ.   φθοράς 

σφαιριδίου (wsd1.4) 60 ºC, max. 

 
ISO 12156-1 460 

 
 

2) Πετρέλαιο Θέρμανσης (CPV 09135100-5) 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να έχει το πετρέλαιο 
θέρμανσης το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους 

να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων  
καθαρό και διαυγές απαλλαγμένο από νερό ή άλλες ξένες προσμίξεις μεγαλύτερα σε ποσοστά από τις 

προβλεπόμενα. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και 

μίγματα αυτών στις επιτρεπόμενες αναλογίες. 
Οι ιδιότητές του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 2. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

      ΟΡΙΑ 

 
ASTM/IP ISO/EN 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 ºC, kg/m³ 
D-1298 

D-4052 

EN ISO 12185 

EN ISO 3675:1998 
Να αναφέρεται 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min. ºC D-93 EN 2719 55 

CFPP, 0C 1/10-31/3 max. 

1/04-30/9 max. 
IP-309 EN 116 

 

-5 

 
ΝΕΡΟ, mg/kg max. D-1744 

prEN ISO 

12937:1996 
- 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ, %v/v max. D-1796 -               0.10 

ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ, mg/kg max. - EN 12662 - 

ΑΝΘΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m 
D-189 

D-4530 
EN ISO 10370 0.30 (b) 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 ºC, ºC % v/v 
D-86 

prEN ISO 

3405:1998 

- 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 ºC, max. % v/v 85 

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ 95 (v/v), ºC max.  

ΙΞΩ∆ΕΣ 40 ºC, cst ή mm2/s D-445 EN ISO 3104        6 

ΘΕΙΟ, mg/kg max. D-4294 
EN ISO 

14596:1998 

  EN ISO 8754:1995 

1000 

∆ΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΣΗ 3 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min D-613 EN ISO 5165:1998 - 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min D-4737 EN ISO 4264 40 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ, max. gr/m3 D-2274 EN ISO 12205  

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/10 – 31/3 max. 

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/4 - 30/9 max. 

D-5950 

D-97 
ISO 3016 

-9 

0 

ΧΡΩΜΑ D-1500  ΕΡΥΘΡΟ 

YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.  ΦΕΚ 1273 Β/2003               6 

ΤΕΦΡΑ, % m/m max. D-482 EN ISO 6245 0,02 

ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l IP-298/92   

ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. Υ∆Ρ/ΚΕΣ, %m/m IP-391/95   

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ   διορθ.διαµ.   φθοράς 

σφαιριδίου (wsd1.4) 60 ºC, max. 

 
ISO 12156-1  

 

3) Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων  (CPV 09132100-4) 
 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.)  
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να έχει η αµόλυβδη βενζίνη, 
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η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να 
λειτουργούν µε αµόλυβδη βενζίνη. Η αµόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώµα χωρίς την προσθήκη 

οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών 
αυτοκινήτων η αµόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται µε κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 Kg/lt. Η ποιοτική ανίχνευση και ο 

ποσοτικός προσδιορισµός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην µέθοδο ΙΡ 298/92.  
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.  

Για την προστασία του συστήµατος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην 

αµόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.  
Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αµόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. 

Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να µην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες. 
Η προσθήκη θα γίνεται µε ευθύνη των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την 

αποτελεσµατικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Οι εταιρείες προς ενηµέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στη βενζίνη, 
υποβάλλουν στη ∆/νση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους λεπτοµερή στοιχεία του προσθέτου, 

όπως τα φυσικοχηµικά του χαρακτηριστικά, τη χηµική του σύνθεση, το ποσοστό µε το οποίο προστίθεται στο 
καύσιµο, µέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσµατα εργαστηριακών και µηχανικών 

δοκιµών, πιστοποιητικό µηχανικών δοκιµών, τα δεδοµένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο 
χρησιµοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία ΕΟΧ. Η 

τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εµπιστευτικό. 

 
Ανοχή νερού 

Δεδομένου ότι ορισμένες βενζίνες αυτοκινήτων έχουν την τάση να απορροφούν νερό, οι προμηθευτές να 
εξασφαλίζουν ότι δεν θα συμβεί διαχωρισμός νερού κάτω από τις αναμενόμενες κλιματολογικές συνθήκες της 

περιοχής στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η βενζίνη. Όταν υπάρχει κίνδυνος διαχωρισμού νερού να προστίθενται 

αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. 
 

Κλάση Α (θερινή περίοδος): Από 1/5 έως 30/9 
Κλάση C (χειμερινή περίοδος): Από 1/11 έως 31/3 

Κλάση C1 (Μεταβατική περίοδος): Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. 
Με απόφαση της Δ/νσης Πετροχημικών του ΓΧΚ, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για 

τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο, η διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της 
προηγούμενης περιόδου, για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία 

οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου. 
 

Γενικότερα, οι ιδιότητές της είναι αυτές που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΟΡΙΑ 

ΟΡΙΑ 
ASTM/IP ISO/EN 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 ºC, kg/m³ 
D-1298 

D-4052 

ΕΝ ISO 3675 

EN ISO 12185 
720-775 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 70 ºC, %v/v 

D-86 
prEN ISO 

3405:1998 

A 20-48 C 22-50 

C1 22-50 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 100 ºC, % v/v 
A 46-71 C 46-71 

C1 46-71 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 150 ºC, % v/v min. 75 

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ, ºC max 210 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ, max. %v/v 2 

ΧΡΩΜΑ Visual      ΑΧΥΡΟΚΙΤΡΙΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΚΤΑΝΙΟΥ RON, min 
D-2699 

D-2700 

EN 25164:1993 

EN 25163:1993 
95 

ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ, mg/l max. D-3341 EN 237:1996 5 

ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ, KPa D-323 
ΕΝ12/1993 

prEN 13016 

A 45-60 C 50-80 

C1 50-80 

ΘΕΙΟ, mg/kg max. D-4294 
EN ISO 

14596:1998 

EN ISO 8754:1995 

10 
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ΒΕΝΖΟΛΙΟ, % v/v max. D-5443 
EN 12177:1998 

EN 238:1996 
1 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ, % v/v max. D-1319 
EN 12177:1998 

EN 238:1996 
35 

ΟΛΕΦΙΝΕΣ, % v/v max.   18 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ, min. D-525 ΕΝ ISO 7536 360 

ΚΟΜΜΙΩ∆Η, mg/100ml max. D-381 EN ISO 6246 5 

∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ max (3h στους 50 ºC) D-130 EN ISO 2160   ΚΛΑΣΗ 1 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΦΡΑΞΗΣ 10VP +7 E70 max.  
ISO 3405 

EN 12 
   1050 ΚΛΑΣΗ C1 

ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l ΙΡ-298/92  3 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ, %m/m max.  
EN 1601:1997 

PrEN 13132:1998 
2,7 

ΜΕΘΑΝΟΛΗ, % v/v max.  

EN 1601:1997 

prEN 13132:1998 

3 

ΑΙΘΑΝΟΛΗ , % v/v max. 5 

ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max. 10 

ΤΡΙΤΟΤ. ΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max 7 

ΙΣΟΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max. 10 

ΑΙΘΕΡΕΣ (≥ 5 άτοµα C), % v/v max. 15 

ΑΛΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ, % v/v max. 10 

ΚΑΛΙΟ  
NF MO7-065, 

IP 456/00 
0 

 

Β. Λιπαντικά 

 
Αντιπαγωτικό πετρελαίου (CPV 24900000-3) 
Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν που βοηθά τη ροή του πετρελαίου στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. 

Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να μειώνει το σημείο πήξης του πετρελαίου αλλά και να βελτιώνει την 
ικανότητα ροής του ακόμη και σε θερμοκρασία 0°C, γεγονός που θα επιτυγχάνεται με την αποφυγή 

συσσωμάτωσης κρυστάλλων παραφίνης CFPP και στο σημείο ροής ΡΡ στο πετρέλαιο, φαινόμενο που 
εμφανίζεται στις χαμηλές θερμοκρασίες.  

Θα πρέπει να αναμιγνύεται με το πετρέλαιο πριν την δημιουργία κρυστάλλων παραφίνης προκειμένου να 

αποτρέψει τη δημιουργία τους και όχι μετά. Είναι άχρωμο και περιέχει απόσταγμα πετρελαίου. 
Ενδεδειγμένη αναλογία 1/1000, για προστασία μέχρι -27 °C. 

Προδιαγραφές: Να καλύπτει την χειμερινή προδιαγραφή CFPP: -5°C 
Μέγεθος συσκευασίας 1(lt) 
 

Αντιψυκτικό ψυγείων (antifreeze) (CPV 24951311-8) 
Αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό έτοιμο προς χρήση σε κυκλώματα ψύξης βενζινοκίνητων και 

πετρελαιοκίνητων οχημάτων με αντισκωρικά πρόσθετα για όλες τις εποχές του έτους. Διάλυμα υψηλών 
προδιαγραφών βάσεως αιθυλογλυκόλης. Θα εξασφαλίζει αποτελεσματικά την ψύξη του κινητήρα εσωτερικής 

καύσης, την προστασία από βρασμό, την διάβρωση, την ηλεκτρολυτική δράση και τη σπηλαίωση της αντλίας 

και θα παρέχει μεγάλη προστασία στην εσωτερική επιφάνεια του ψυγείου, των σωληνώσεων και της αντλίας 
νερού από φθορές και σκουριά και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του κινητήρα σε ακραίες 

θερμοκρασίες (κρύο-ζέστη).  
Θα περιέχει ενισχυμένη αντιψυκτική προστασία έως -25° C και αντιθερμική έως και +107° C.  

Προστίθεται στο νερό του ψυγείου σε ορισμένη αναλογία.  

Προδιαγραφές: BS 6580:1992, SAE 1034, ASTM D3306, JIS K2224 συμβατό με τους κινητήρες των ανωτέρω 
οχημάτων.  

Κατά την παράδοσή του το υλικό θα εξεταστεί ως προς τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του, θα 
παραδοθεί με εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους και θα συνοδεύεται από τα έγγραφα καταλληλότητας σύμφωνα 

με τους κανονισμούς λιπαντικών. 
Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 

Αιθυλενογλυκόλη (% w/w) 
Περιεκτικότητα νερού (%) 

Περιεκτικότητα τέφρας (%) 

16REQ003699389 2016-01-26



 

 9 

pH 33% υδατικό διάλυμα. 
Σημείο βρασμού (°C) 

Σημείο ψύξης (°C) 
Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) ή των 4 (lt) 
 
 

Παραφλού ψυγείων (paraflu)  (CPV 24322310-3) 
Yψηλής ποιότητας προδιαλυμένο υγρό το οποίο θα έχει σαν βάση την αιθυλενογλυκόλη, έτοιμο για χρήση, 
αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό, με αντισκωριακές ιδιότητες. Δεν πρέπει να περιέχει φώσφορο, νιτρίδια, αμίνες, 

πυρίτιο και βόριο με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ψύξης από τις επικαθίσεις και την 
διάβρωση. Πρέπει να παρέχει μεγάλη προστασία στην εσωτερική επιφάνεια του ψυγείου, των σωληνώσεων και 

της αντλίας νερού από φθορές και σκουριά.  

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον μέχρι -30ο C και αντιθερμική κάλυψη τουλάχιστον μέχρι 100ο C. 
Προδιαγραφές: ASTM D 3306, SAE J1034, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, JIS K, etc 

Θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, που θα αναφέρει ότι, θα είναι κατάλληλο για χρήση σε 
οποιαδήποτε μηχανή εσωτερικής καύσης. 

Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 
Αλκαλικότητα pH 

Θερμοκρασία εμφάνισης πρώτων κρυστάλλων 
Σημείο βρασμού (°C) 

Συσκευασία βαρέλι περίπου των 200 (lt) 

 
Πρόσθετο συστήματος επιλεκτικής κατάλυσης (ADBLUE)  (CPV 24900000-3) 
Διάλυμα ουρίας 32,5% σε απιονισμένο νερό για την μείωση εκπομπής ρύπων (όρια EURO-4, EURO 5). 

Κατάλληλα για αυτοκίνητα με σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης SCR.  
Προδιαγραφές : ISO 22241 /DIN 70070 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 10 (lt) 

 

 

Γράσο βάσεως λιθίου (LCR2)  (CPV 24951000-5) 
Γράσο με βάση το λίθιο (LCR2) πολλαπλών χρήσεων, μαύρου χρώματος, ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδαίνιο 
MoS2, ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά, αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Θα παρουσιάζει μεγάλη χημική σταθερότητα 

και υψηλή αντίσταση στην απόπλυση, τη φθορά, την οξείδωση και τη διάβρωση. Θα είναι κατάλληλο για 
γενική λίπανση του συστήματος διεύθυνσης, αμορτισέρ, σούστες, σασί κλπ. οχημάτων, για κεντρικά 

συστήματα γρασαρίσματος φορτηγών αυτοκινήτων μέσω αυτόματου γρασαδόρου, για ποικίλες εφαρμογές σε 
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μικρής έως και μεσαίας ταχύτητας ρουλεμάν (που απαιτούν γράσο υψηλής αντοχής και πρόσφυσης) και 
κουζινέτα αυτοκινήτων.  

Θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure). 
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από -30ο C έως +130ο C τουλάχιστον.  

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές ASTM D -4950 LB/GB. 
Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα στους 20°C (g/ml). 

Εύρος Θερμοκρασιών λειτουργίας (°C). 
Κινηματικό ιξώδες (mm2/s) στους 40°C.  

Κινηματικό ιξώδες (mm2/s) στους 100°C. 
Κατεργασμένη διεισδυτικότητα (mm) στους 25°C. 

Διαχωρισμός ορυκτελαίου στους 40°C (%). 

Σημείο στάξεως, (°C). 
Απόπλυση με νερό στους 80°C, (% μεγ.) 

Προστασία από τη σκουριά, μεγ. 
Προστασία από τη φθορά, (mm, μεγ.) 

Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, ώρες, ελάχ. 
Απώλεια μάζας κατά τις ταλαντώσεις, (mg, μέγ.). 

Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού 

φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή ή 
παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Συσκευασία βαρέλι περίπου των 200 (lt) 
 

Λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα: ιξώδους ISO 46,68 (CPV 09211600-7) 
Πρόκειται για ενισχυμένα λιπαντικά με πρόσθετα θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας για υδραυλικά 

συστήματα με ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και στην οξείδωση. Θα είναι κατάλληλα για χρήση σε σύγχρονα 
βιομηχανικά υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα υψηλής πίεσης.  

Θα είναι συμβατά με όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 
Θα υπερκαλύπτoυν την προδιαγραφή: DIN-51524 PART IIΙ HLP. 

Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C 
Δείκτης ιξώδους 

Σημείο Ανάφλεξης (°C) 
Σημείο Ροής (°C) 

Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού 

φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή ή 
παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) 
 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων ιξώδους SAE 10W-40  (CPV 09211100-2) 
Ημισυνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους βενζινοκινητήρες 
καταλυτικούς, πολυβάλβιδους, turbo καθώς και μικρούς πετρελαιοκινητήρες.. Διατηρεί τη ρευστότητά του σε 

όλες τις συνθήκες θερμοκρασίας. Εξασφαλίζει την άµεση λίπανση σε κάθε σηµείο του κινητήρα. Παρέχει 
εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση και τη δημιουργία καταλοίπων, επιμηκύνοντας έτσι τη ζωή του κινητήρα.  

Θα καλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων Euro II, III, IV, V. 

Θα έχει υψηλή θερμική και διατμητική σταθερότητα ενώ παράλληλα θα αποτρέπει, κατά το δυνατόν, την 
επικάθιση λάσπης ή άλλων εναποθέσεων στους κινητήρες. 

Ελάχιστες προδιαγραφές: ACEA A3/B3-08, ACEA A3/B4-08, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00, BMV 
Longlife 04, GM Dexos 2. 

Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C 
Σημείο Ανάφλεξης (°C) 

Σημείο Ροής (°C) 
Θειική τέφρα 

TAN Total Acid NUmber – Οξύτητα, mgKOH/g 

ΤΒΝ (Total Base NUmber) ολική αλκαλικότητα mgKOH/g 

Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού 

φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή ή 

παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 
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Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 4 (lt) 
 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ιξώδους SAE 15W-40  (CPV 09211100-2) 
Υψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων (SHPD), 

κατάλληλο για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα. 

Κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες για πλήθος εφαρμογών εντός και 
εκτός δρόμου. Κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες turbo και ατμοσφαιρικούς επιβατηγών αυτοκινήτων.  

Θα καλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων Euro II, III, IV, V. 
Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα. 

Ελάχιστες προδιαγραφές: ACEA E3/B4/B3/A3/A2, API CG-4/CF-4/CF/SJ, MB 228.3/229.1, MAN M 3275, VW 
505.00, MACK EO-L, VOLVO VDS-2, MTU TYPE 2 

Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 
Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C 
Δείκτης ιξώδους 

Σημείο Ανάφλεξης (°C) 

Σημείο Ροής (°C) 
Θειική τέφρα 

TAN Total Acid NUmber – Οξύτητα, mgKOH/g 

ΤΒΝ (Total Base NUmber) ολική αλκαλικότητα mgKOH/g 

Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού 

φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή ή 
παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) 
 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ιξώδους SAE 20W-50  (CPV 09211100-2) 
Πρόκειται για υπερενισχυμένα τελευταίας τεχνολογίας πολύτυπα λιπαντικά (τυποποίησης SAE 20W-50), 
υψηλών προδιαγραφών, παρατεταμένης χρήσης, για πετρελαιοκινητήρες με υπερπλήρωση (TURBO) καθώς και 

για πετρελαιοκινητήρες EURO I-II-III-IV & V που λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Θα 

παρέχουν απόλυτη λίπανση προστατεύοντας τον κινητήρα από φθορά με άριστη συμπεριφορά και σταθερή 
απόδοση σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Μεταξύ όμοιων τύπων προσφερομένων λιπαντικών, προτιμητέα 

αυτά με ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης S.H.P.D. (Super High Performance Diesel). 
Κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες turbo και ατμοσφαιρικούς επιβατηγών αυτοκινήτων. 

Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα. 
Ελάχιστες προδιαγραφές: API CF-4/CF/SJ, ACEA E2/B4/B3/A3, MAN 271, MB 228.1/229.1. 

Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 
Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C 
Δείκτης ιξώδους 

Σημείο Ανάφλεξης (°C) 

Σημείο Ροής (°C) 
Θειική τέφρα 

TAN Total Acid NUmber – Οξύτητα, mgKOH/g 

ΤΒΝ (Total Base NUmber) ολική αλκαλικότητα mgKOH/g 

Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού 

φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή ή 
παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) 
 

Βαλβολίνη ιξώδους SAE 80W/90 (CPV 09211400-5) 
Πρόκειται για ενισχυμένη πολύτυπη βαλβολίνη πολλαπλών χρήσεων, με βασικό λάδι υψηλού δείκτη ιξώδους, 
τυποποίησης SAE 80W/90 με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων EP, και με πρόσθετα κατά της φθοράς και της 

τριβής. Κατάλληλη για την λίπανση κιβωτίων ταχυτήτων και διαφορικών (ελικοειδών και κωνικών οδοντωτών 

τροχών). Θα παρουσιάζει υψηλή χημική σταθερότητα και θα παρέχει απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες και 
συνθήκες μεγάλης καταπόνησης. Θα προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες των κιβωτίων από φθορές, την 

σκουριά και την διάβρωση. Θα πληροί τουλάχιστον προδιαγραφές API GL-4/GL-5, ZF TE-ML 05A, 
07A,12A,16B,17B. 

Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού 

φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή ή 
παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) 
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Λάδι ιξώδους SAE 30 για μικρούς βενζινοκινητήρες  (CPV 09211100-2) 
Θα είναι πρωτογενές, εξαιρετικής ποιότητας ειδικά σχεδιασμένο για μικρούς βενζινοκινητήρες και αλυσοπρίονα, 
ενώ θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές API SC/CC MIL-L-2104B. 

Θα διαθέτει συγκολλητικά και βελτιωτικά πρόσθετα που θα εξασφαλίζουν την προστασία ολόκληρου του 

συστήματος λίπανσης (αντλία λαδιού, λάμα, αλυσίδα) του εργαλείου (αλυσοπρίονο), ενώ θα επιτρέπει την 
ψύξη και την απομάκρυνση των προσκολλούμενων ρητινών από την αλυσίδα.  

Θα αποτρέπει την εκτεταμένη επιμήκυνση της αλυσίδας ώστε να μην προκαλείται διαφοροποίηση της 
διαβάθμισης (pitch) αυτής και των γραναζιών. 

Θα διασφαλίζεται η ικανότητα ροής ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δεν θα προκαλεί καπνό κάτω από δύσκολες συνθήκες χρήσης. 

Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 
Σημείο Ανάφλεξης (°C) 

Σημείο Ροής (°C) 
Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού 

φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή ή 

παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 
Μέγεθος συσκευασίας 1(lt) 
 

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων (A.T.F.-DEXRON IID and IIIG) (CPV 09210000-4)  
Λιπαντικό αυτόµατων κιβωτίων ταχύτητας που ελαχιστοποιεί τις τριβές και ο υψηλός δείκτης ιξώδους του 

προσφέρει σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες . Κατάλληλο για αυτόφωτα κιβώτια ταχυτήτων , υδραυλικά 
τιµόνια και υδραυλικά συστήµατα διεύθυνσης κάθε τύπου, όπως επιβατικά, φορτηγά, χωματουργικά 

µηχανήµατα κ.λ.π.  
Θα εκδηλώνει υψηλή θερμική και αντιοξειδωτική ιδιότητα στις εναλλαγές της θερμοκρασίας. 

Προδιαγραφές: GENERAL MOTORS DEXRON IID and IIIG, FORD ΄S MERCON, ALLISON C-4 MERCEDES BENZ 

SHEET 236.1, ZF TE-ML 09/11/14, VOITH.  
Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 
Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C 
Δυναμικό ιξώδες στους -40 ΊC 

Δείκτης ιξώδους 

Σημείο Ανάφλεξης (°C) 
Σημείο Ροής (°C) 

Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού 
φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή ή 

παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) 
 

Υγρό φρένων DOT 4  (CPV 09211650-2) 

Υγρό φρένων για χρήση σε συστήματα πέδησης οχημάτων με υψηλές απαιτήσεις και υψηλό σημείο βρασμού 

ποιοτικής στάθμης DOT 4 συμβατό με τα ελαστομερή και όλα τα άλλα μέρη του συστήματος πέδησης καθώς 

και με τα λοιπά εν κυκλοφορία υγρά φρένων των ίδιων προδιαγραφών. Κατάλληλο για όλα τα συμβατικά 
συστήματα φρένων με ταμπύρα ή δίσκους, ακόμη και κάτω από σκληρές συνθήκες φόρτισης. Κατάλληλο για 

συστήματα πέδησης όλων των οχημάτων που φέρουν ταμπούρα ή δίσκους. 
Προδιαγραφές: SAE J 1704, ISO 4925, JIS K 2233, FMVSS 116 DOT 4 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) 
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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                   ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

                 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

              ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Κωδ. Αρ. CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 ΛΙΤΡΟ 126.000,00  0,6065 € 76.419,00  € 

2 Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 ΛΙΤΡΟ 80.000,00  0,8658  € 69.264,00  € 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 ΛΙΤΡΟ 10.000,00  1,1732  € 11.732,00  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' 157.415,00  € 

Φ.Π.Α. 23% 36.205,45  € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' 193.620,45  € 

ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Κωδ. Αρ. CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

1 Αντιπαγωτικό πετρελαίου 24900000-3 ΛΙΤΡΟ 10,00  10,50  € 105,00  € 

2 Αντιψυκτικό 24951311-8 ΛΙΤΡΟ 60,00  6,50  € 390,00  € 

3 Παραφλού ψυγείων 24322310-3 ΛΙΤΡΟ 200,00  3,00  € 600,00  € 

4 Adblue 24900000-3 ΛΙΤΡΟ 20,00  1,71  € 34,20  € 

5 Γράσο βάσεως λιθίου (LCR2) 24951000-5 ΛΙΤΡΟ 200,00  4,40  € 880,00  € 

6 
Λιπαντικό για υδραυλικά 
συστήματα ISO 46-68 

09211600-7 ΛΙΤΡΟ 200,00  3,00  € 600,00  € 

7 
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 
10W 40 

09211100-2 ΛΙΤΡΟ 100,00  6,50  € 650,00  € 

8 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
15W40  

09211100-2 ΛΙΤΡΟ 200,00                    5,50  € 1.100,00  € 

9 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
20W50 

09211100-2 ΛΙΤΡΟ 200,00   4,50  € 900,00  € 

10 Βαλβολίνη 80W90 09211400-5 ΛΙΤΡΟ 180,00   7,63 € 1.373,40  € 

11 Λάδι SAE 30 09211100-2 ΛΙΤΡΟ 10,00  3,00  € 30,00  € 

12 
Λιπαντικό αυτόµατων κιβωτίων 
ταχύτητας 

09210000-4 ΛΙΤΡΟ 20,00                   4,50  €     90,00  € 

13 Υγρό φρένων 09211650-2 ΛΙΤΡΟ 20,00                   3,00  € 60,00  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' 6.812,60  € 

Φ.Π.Α. 23% 1.566,90  € 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' 8.379,50  € 
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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                   ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
                 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

            ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) 

 

Άρθρο 1ο (αντικείμενο προμήθειας) 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και των 

νομικών του προσώπων. 
Ειδικότερα, σχετίζεται με την προμήθεια: 

 Υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη), 
 Υγρών καυσίμων θέρμανσης , 

 Λιπαντικών, διαφόρων τύπων. 

Τα αναφερόμενα είδη, δημοπρατούνται με σκοπό την κάλυψη αναγκών των κάτωθι αναφερομένων φορέων: 
 Δήμος Καρπενησίου. 

 Σχολικέ Επιτροπές Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Νομικά Πρόσωπα. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), ανέρχεται στο ποσόν των διακοσίων 

μία χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα και ενενήντα πέντε λεπτών (201.199,95 €) και πρόκειται να καλύψει τις 

ανάγκες χρονικού διαστήματος για το έτος 2016 αρχής γεννωμένης από της λήξεως της τρέχουσας 
συμβάσεως (σύμβαση αριθ.:3419/04-03-2015) και θα έχει ισχύ μέχρι εξάντλησης της συμβατικής δαπάνης και 

ποσότητας εκάστου είδους. 

 
Συγκεκριμένα: 

1. Για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου η προμήθεια υγρών καυσίμων περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: 
 Πετρέλαιο κίνησης  – CPV 09134100-8. 

 Πετρέλαιο θέρμανσης – CPV 09135100-5. 

 Βενζίνη αμόλυβδη – CPV 09132100-4. 

Η προμήθεια λιπαντικών περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη. 

 Λιπαντικά κινητήρων 

 Μετάδοσης κίνησης και εξωτερικής χρήσης,  

 Υδραυλικά υγρά,  

 Γράσο  

 Αντιψυκτικά – αντιθερμικά υγρά  

Οι ως άνω προμήθειες θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών 
Προσώπων του 

2. Για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Καρπενησίου η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει το παρακάτω είδος: 
Πετρέλαιο θέρμανσης  – CPV 09135100-5. 

Η δαπάνη της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης θα καλυφθεί από τις επιχορηγήσεις που παρέχονται από 
το Δήμο στα νομικά του πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Α.Π.30106/10.10.2013 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.) 
3. Για τις ανάγκες των νομικών Προσώπων του η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει το παρακάτω 

είδος: 

Πετρέλαιο θέρμανσης – CPV 09135100-5. 
Η δαπάνη της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης θα καλυφθεί από τις επιχορηγήσεις που παρέχονται από 

το Δήμο στα νομικά του πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Α.Π.30106/10.10.2013 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.) 
 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι: 
 Για μεν τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσής των, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Τμήμα Εμπορίου 

της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 Για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή. 
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Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τους αναδόχους αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της 
κατακυρωθείσης προμήθειας. 

 
Άρθρο 2ο (σκοπός) 
Σκοπός της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις των προς προμήθεια ειδών, 
των αναφερομένων στο άρθρο 1, της παρούσης, τόσο του Δήμου Καρπενησίου όσο και των νομικών του 

προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις, αφενός μεν του Υπουργείου Εσωτερικών, (Εγκύκλιος 3 – 
ΑΠ/11543/26.03.2013 & ΑΠ/30106/10.10.2013, «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των 
Δήμων, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών 
τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ β΄ βαθμού»), αφετέρου δε της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), σχετικός με το Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (κανονισμός Ε.Ε. 549/2013 – 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (European System of Accounts) ESA 2010), το οποίος τέθηκε σε ισχύ την 

1η Σεπτεμβρίου 2014, («Δελτίο Τύπου – 31 Δεκεμβρίου 2014» & «Μεθοδολογικό Σημείωμα για τα κριτήρια 
ταξινόμησης ESA 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2014»). 
 
Άρθρο 3ο (ισχύουσες διατάξεις) 
Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στη 
διακήρυξη. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακηρύξεως. 

 

Άρθρο 4ο (συμβατικά στοιχεία προμήθειας) 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Η Διακήρυξη της δημοπρασίας. 

 Η παρούσα συγγραφή 

 της Τεχνική Έκθεση και Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 Οικονομική Προσφορά. 

 Η προσφορά του αναδόχου. 

 
Άρθρο 5ο (τμηματικές προσφορές) 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά:  

α) για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του διαγωνισμού (υγρά καύσιμα και λιπαντικά) ή  
β) για μέρος των προς προμήθεια ειδών όπως αναφέρεται παρακάτω: 

i. Για το σύνολο των υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων και θέρμανσης  
ii. Για το σύνολο των λιπαντικών,  

Διευκρινίζεται δε για τα υγρά καύσιμα ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό 
έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου. 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 16 παρ. 6 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 6ο (ποιότητα πετρελαιοειδών) 
Τα πετρελαιοειδή θα είναι άριστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική 
νομοθεσία όπως αυτές περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 7ο (υπεύθυνες δηλώσεις) 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προμήθειας πετρελαιοειδών θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω: 
i. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι: 

Το/τα προσφερόμενο/να είδος/η πληροί/ουν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως αυτές αναλύονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του Τεύχους Δημοπράτησης. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την προμήθεια των λιπαντικών, θα υποβάλουν, με τον τρόπο που 
καθορίζεται στη διακήρυξη, και τα ακόλουθα: 

ii. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι: 

   Τα προσφερόμενα, στον διαγωνισμό, είδη των λιπαντικών: 
 Είναι σύμφωνα με τις αναφερόμενες προδιαγραφές των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 Έχουν έγκριση για την παραγωγή ή την διακίνησή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ε.Ε.) 
 Είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Επιπλέον για τα λιπαντικά είδη θα πρέπει να 

προσκομίζονται και τα ακόλουθα: 
     α) Ενημερωτικό Δελτίο ( Prospectus )- βεβαιώσεις. 

Τα κατατιθέμενα Ενημερωτικά Δελτία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που αναγράφονται στις προσφορές. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς διαφέρουν από τα αναγραφόμενα σ’ αυτά πρέπει 
να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς 
αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. 
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Στην περίπτωση αυτή, η επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια 
πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπο και επικυρωμένο από το Επιμελητήριο ή όποια 
άλλη αρμόδια αρχή, του τόπου όπου ανήκει η εταιρία. 
Επιστολές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

     β) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ( MSDS ) στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Φ.Ε.Κ. 886/Β/30-10-1991, Φ.Ε.Κ. 40/Β/27-1-1992, 1907/2006/ΕΚ 
(REACH), 453/2010/ΕΚ Παράρτημα II –ΑΠ/ 30/004/1638/6.7.2011, έγγραφο του Υπ. Οικ.) 

    γ) Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος ( TDS ) στην ελληνική γλώσσα. 
 
Άρθρο 8ο (χρόνος – τρόπος παράδοσης) 
Τα πετρελαιοειδή θα παραδίδονται ελεύθερα. 

1. Για τη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου, τα υγρά καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη 
αμόλυβδη) θα παραδίδονται στις αντλίες των πρατηρίων του Αναδόχου εκτός από αυτά των 
υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Καρπενησίου, που θα παραδίδονται στις δεξαμενές 
εκάστης Δημοτικής Ενότητας. 

2. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στους αποθηκευτικούς χώρους των κτιρίων του Δήμου που 
κάνουν χρήση το εν λόγω είδος, ενώ των Σχολικών Επιτροπών θα παραδίδεται σε αποθηκευτικούς 
χώρους εκάστου σχολικού συγκροτήματος ή άλλης κτηριακής εγκατάστασης που κάνει χρήση το εν 
λόγω είδος και θα υποδεικνύουν κατά περίπτωση τα εν λόγω νομικά πρόσωπα. 

3. Τα λιπαντικά είδη, θα παραδίδονται στις Αποθήκες του Δήμου.  
Τα πετρελαιοειδή, θα παραδίδονται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτού, εντός του συμφωνηθέντος 
χρονικού ορίου παράδοσης και σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην διακήρυξη. 
Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος της σύμβασης και δεν σχετίζεται με την έκδοση σχετικών 
δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για τα οποία πρέπει έγκαιρα να φροντίσει ο ανάδοχος. 
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, που προβλέπεται από την διακήρυξη, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους εντός των χρονικών ορίων και με 
τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. 
Η παράδοση των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες του εκάστοτε νομικού προσώπου και κατόπιν εντολής του ιδίου. 
Το εκάστοτε νομικό πρόσωπο δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφ’ όσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 
μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Φορέα. 
 
Άρθρο 9ο (Ασφάλιση) 
Εφ’ όσον απαιτηθεί να ασφαλιστούν τα προς προμήθεια είδη, αυτό θα γίνει με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη 
του προμηθευτή σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξης για κάθε είδους κίνδυνο, μέχρι την ημέρα προσωρινής 
παραλαβής τους, όπως προβλέπεται στην παρούσα και στο Τεύχος της Διακηρύξεως. 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 30 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 10ο (έλεγχος) 
Κάθε νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων 
και λιπαντικών διαφόρων τύπων) διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού δειγματοληπτικού ελέγχου 
σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες αποφάσεις του Α.Χ.Σ. Υγρά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο 
κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη): Σύμφωνα μ’ ένα εκ των αναφερομένων προτύπων: Α.Χ.Σ. 13/85 (Φ.Ε.Κ. 
314/Β/1985), ΕΛΟΤ EN ISO 3170, ΕΛΟΤ EN ISO 3171, EN 14275, Αγορανομική Διάταξη 7/2009, (Φ.Ε.Κ. 
1388/Β/13.7.2009) ή και κάθε άλλη νεώτερη αυτών. 
Λιπαντικά: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες περί δειγματοληψίας αγορανομικές διατάξεις, 
διατάξεις του Α.Χ.Σ. και της διεθνούς βιβλιογραφίας. 
Το κόστος του δειγματοληπτικού ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 
 

Καρπενήσι 25 Ιανουαρίου 2016 

 

                                                                            ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.                            Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Τ.Υ. 

 
 

 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                   
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ              ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                                                                                                                           
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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                   ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
                 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
              ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

Του ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………… 

 

ΟΜΑΔΑ Α1 (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) 

Α1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

2 Πετρέλαιο κίνησης ……...%   

3 Βενζίνη αμόλυβδη ….…..%   

      

Α2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

2 Πετρέλαιο κίνησης ……...%   

      

Α3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

2 Πετρέλαιο κίνησης ……...%   

    

Α4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

2 Πετρέλαιο κίνησης ……...%   

Α5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

2 Πετρέλαιο κίνησης ……...%   
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Α6 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

2 Πετρέλαιο κίνησης ……...%   

    

ΟΜΑΔΑ Α2 (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

ΟΜΑΔΑ Α3 (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

ΟΜΑΔΑ Α4 (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Κωδ. Αρ. CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

1 Αντιπαγωτικό πετρελαίου 24900000-3 ΛΙΤΡΟ 10,00    

2 Αντιψυκτικό 24951311-8 ΛΙΤΡΟ 60,00    

3 Παραφλού ψυγείων 24322310-3 ΛΙΤΡΟ 200,00    

4 Adblue 24900000-3 ΛΙΤΡΟ 20,00    

5 Γράσο βάσεως λιθίου (LCR2) 24951000-5 ΛΙΤΡΟ 200,00    

6 
Λιπαντικό για υδραυλικά 
συστήματα ISO 46-68 

09211600-7 ΛΙΤΡΟ 200,00    

7 
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 
10W 40 

09211100-2 ΛΙΤΡΟ 100,00    

8 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
15W40  

09211100-2 ΛΙΤΡΟ 200,00    

9 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
20W50 

09211100-2 ΛΙΤΡΟ 200,00     

10 Βαλβολίνη 80W90 09211400-5 ΛΙΤΡΟ 180,00    

11 Λάδι SAE 30 09211100-2 ΛΙΤΡΟ 10,00    

12 
Λιπαντικό αυτόµατων κιβωτίων 
ταχύτητας 

09210000-4 ΛΙΤΡΟ 20,00   

13 Υγρό φρένων 09211650-2 ΛΙΤΡΟ 20,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β'  

Φ.Π.Α. 23%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β'  

 
Καρπενήσι  …..../….../ 2016 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης, αλλά επί της 
μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη που εδρεύει ο 
Ο.Τ.Α. 
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