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ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ  
 ΓΔΚΑΣΖ : 01-11-2022 

 Αρ. Πρωτ : 5689 
                                                                                
 
 

 ΣΔΥΝΗΚΖ  ΔΚΘΔΖ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

  
Ζ παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ην έηνο 

2023. Ζ κειέηε ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
Ζ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ δειαδή ηνλ Γήκν Γεζθάηεο, ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ 
Πεξηβάιινληνο (ΓΔΠΑΠ),  ην Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο 
θαη Παηδείαο, ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ ρνιηθή 
Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 
Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ  186.770,05 €, ζπλ Φ.Π.Α. 

24% ( 44.824,81€), δειαδή ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ  231.594,86 €. 
Σν πεηξέιαην θίλεζεο ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην ΦΔΚ 1507 

Β/04-05-2012. 
Ζ ακφιπβδε βελδίλε ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην ΦΔΚ 1507 

Β/04-05-2012. 
Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην ΦΔΚ 

1507 Β/04-05-2012. 
Ζ πνηφηεηα ησλ ιηπαληηθψλ ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ην 

ΦΔΚ 1531/Β/16-12-2003 θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο Δπξσπατθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ΚΤΑ 526/2004/05 (ΦΔΚ630/Β/12-05-2005.) 

 
Ζ πνηφηεηα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ  ζα είλαη αξίζηε θαη ζα πιεξνχλ 

ηνπο φξνπο ησλ Διιεληθψλ Γηπιηζηεξίσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηελ 
ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Σα αλσηέξσ νξπθηέιαηα ζα είλαη πξσηνγελή ή ζπλζεηηθά ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.  
Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ αλνηθηφ  
δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο α) γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ, ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ έθπησζεο ζηε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηελ εκέξα παξάδνζεο ζηνλ Ννκφ 
Γξεβελψλ, θαη β) γηα ηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο 
εθαηφ (%) ζηελ ελδεηθηηθή ηηκή ηνπ θάζε είδνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΩΓΗΚΟΗ CPV ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ 

  

Α/Α  

  

Δίδος προμήθειας 

Κωδικός CPV 

1 Πεηρέιαηο  ζέρκαλζες 09135100-5 

2 Πεηρέιαηο ληίδει 09134100-8 

3 Ακόισβδε βελδίλε 09132100-4 

4 Γράζα θαη ιηπαληηθά 24951000-5 

5 Αληηψσθηηθά παραζθεσάζκαηα 24951311-8 

6 Αποπαγωηηθά σγρά 24951310-1 

7 Χεκηθά Πρόζζεηα 24957000-7 

 

Δλδεηθηηθφο  Πξνυπνινγηζκφο  
ΦΟΡΔΑ 1. ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΚΑΣΖ 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1.1 ΚΑΤΗΜΑ 
 

 

Α/Α 

 

 

Δίδνο πξνκήζεηαο Ξνζφηεηα 

(ιίηξα) 

Ρηκή  

Κνλάδνο 

Γαπάλε 

(Δπξψ) 

1 Πεηρέλαιο DIESEL κίνηζης 
18.000 1,730 31.140,00 

2 Πεηρέλαιο DIESEL  θέρμανζης 
(Γημοηικό Γσμναζηήριο ) 

3.000 1,329 3.987,00 

3 Βενζίνη Αμόλσβδη ( οτήμαηα) 
4.550 1,663 7.566,65 

4 Βενζίνη Αμόλσβδη ( Χλοοκοπηικά – 
Μεζινέζες - Aζθαληοκόπηη) 

 
2.500 

1,663 4.157,50 

  
 ΣΥΝΟΛΟ 46.851,15 

  
 ΦΠΑ 24% 11.244,28 

  
 ΣΥΝΟΛΟ 58.095,43 

 



ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1.2 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΙΑΓΗΝ 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

(ιίηξα) 
ΡΗΚΖ ΠΛΝΙΝ 

1 Ιάδη θηλεηήξα SAE 10W40 50 4,50     225,00 

2 Ιάδη πεηξειαηνθηλεηήξα SAE15W40 200 4,00    800,00 

3 Ιάδη θηλεηήξα SAE 20W50 200 4,00 800,00 

4 Γξάζν ιηζίνπ   (Θg)  60 5,00 300,00 

5 Βαιβoιίλε SAE80W90  30 4,00 120,00 

6 Ιάδη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ISO 46          200 2,50 500,00 

   7 Ιάδη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ISO 68         150 2,50 375,00 

    8 Αληηςπθηηθφ 100 2,50 250,00 

   9 
Ιάδη  Λν 10W   πδξαπιηθνχ  
(4 ιίηξσλ)  

10 2,50 25,00 

      10 Ιάδη  AΡF - Α (δνρείν 4 ιίηξσλ)   8 5,00 40,00 

      11 
Αληηςπθηηθφ  Ξαξαθινχ  (G12)  γηα 
θηλεηήξεο αινπκηλίνπ         

         20         4,00      80,00 

 12 Αληηβαθηεξηαθφ Ξεηξειαίνπ     10    8,00  80,00 

 13 Αληηπαγσηηθφ Ξεηξειαίνπ    10   4,00 40,00 

ΠΛΝΙΝ   3.635,00 

ΦΞΑ 24%    872,40 

ΠΛΝΙΝ   4.507,40 

 

ΦΟΡΔΑ 1. ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΗΧΝ 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1.3 ΚΑΤΗΜΑ 

 
 

Α/Α 

 

 
Δίδνο πξνκήζεηαο Ξνζφηεηα 

(ιίηξα) 

Ρηκή  

Κνλάδνο 

Γαπάλε 

(Δπξψ) 

1 Ξεηξέιαην DIESEL θίλεζεο 
18.000 1,730 31.140,00 

2 Ξεηξέιαην DIESEL  ζέξκαλζεο 
7.000 1,329 9.303,00 

3 Βελδίλε Ακφιπβδε                       
(Σιννθνπηηθά - Κεζηλέδεο) 

2.500 1,663 

 
 

4.157,50 

  

 ΣΥΝΟΛΟ 

44.600,50 

  

 Φ.Π.Α. 24% 

10.704,12 

  

 ΣΥΝΟΛΟ 

55.304,62 

 



 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1.4 ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 
 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΙΑΓΗΝ 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

(ιίηξα) 
ΡΗΚΖ ΠΛΝΙΝ 

1 Ιάδη θηλεηήξα SAE 10W40 30 4,50 135,00 

2 Ιάδη πεηξειαηνθηλεηήξα SAE15W40 200 4,00 800,00 

3 Ιάδη θηλεηήξα SAE 20W50 200 4,00 800,00 

4 Γξάζν ιηζίνπ  (Θg)  40 5,00 200,00 

5 Βαιβoιίλε SAE80W90  30 4,00 120,00 

6 Ιάδη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ISO 46          200 2,50 500,00 

7 Ιάδη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ISO 68          100 2,50 250,00 

8 Αληηςπθηηθφ 100 2,50 250,00 

9 
Ιάδη  Λν 10W   πδξαπιηθνχ  
(4 ιίηξσλ) 

10 2,50 
25,00 

10 Ιάδη  AΡF Α (δνρείν 4 ιίηξσλ)     4 5,00 20,00 

11 
Αληηςπθηηθφ Ξαξαθινχ (G12)  γηα 
θηλεηήξεο αινπκηλίνπ 

20 4,00 80,00 

12 Αληηβαθηεξηαθφ Ξεηξειαίνπ       10      8,00 80,00 

13 Αληηπαγσηηθφ Ξεηξειαίνπ       10      4,00 40,00 

ΠΛΝΙΝ 3.300,00 

ΦΞΑ 24%     792,00 

ΠΛΝΙΝ 4.092,00 

  

ΦΟΡΔΑ 2.    ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(ΓΔΠΑΠ) 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΚΑΣΖ 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2.1 ΚΑΤΗΜΑ 
 

Α/Α 

 

 

Δίδνο πξνκήζεηαο Ξνζφηεηα 

(ιίηξα) 

Ρηκή  

Κνλάδνο 

Γαπάλε 

(Δπξψ) 

1 Ξεηξέιαην DIESEL  ζέξκαλζεο 

5.000 1.329 

6.645,00 

2 Βελδίλε Ακφιπβδε 
1400 1,663 2.328,20 

  
 ΣΥΝΟΛΟ 

8.973,20 

  
 Φ.Π.Α. 24% 

2.153,57 

  
 ΣΥΝΟΛΟ 

11.126,77 

 

 
 



ΦΟΡΔΑ 2.    ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(ΓΔΠΑΠ) 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΗΧΝ 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2.2 ΚΑΤΗΜΑ 
 

Α/Α 

 

 
Δίδνο πξνκήζεηαο Ξνζφηεηα 

(ιίηξα) 

Ρηκή  

Κνλάδνο 

Γαπάλε 

(Δπξψ) 

1 Βελδίλε Ακφιπβδε 
1400 1,663 2.328,20 

   ΠΛΝΙΝ 
2.328,20 

   Φ.Ξ.Α. 24% 
558,77 

   ΠΛΝΙΝ 
2.886,97 

 
 

ΦΟΡΔΑ 3. Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ 
ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΝΓΡΟΜΑΝΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΚΑΣΖ 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3.1 ΚΑΤΗΜΑ 
 
Α/Α 

 

 

Δίδνο πξνκήζεηαο Ξνζφηεηα 

(ιίηξα) Ρηκή Κνλάδνο 

Γαπάλε 

(Δπξψ) 

1 Ξεηξέιαην DIESEL  ζέξκαλζεο 
10.000 1,329 13.290,00 

   ΠΛΝΙΝ 
13.290,00 

   Φ.Ξ.Α. 24% 
3.189,60 

   ΠΛΝΙΝ 
16.479,60 

 
ΦΟΡΔΑ 3. Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΝΓΡΟΜΑΝΑ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΗΧΝ 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3.2 ΚΑΤΗΜΑ 

Α/Α 

 

Δίδνο πξνκήζεηαο 
Ξνζφηεηα 

(ιίηξα) 
Ρηκή Κνλάδνο Γαπάλε (Δπξψ) 



1 Ξεηξέιαην DIESEL  ζέξκαλζεο 
6.000 1.329 7.974,00 

   ΠΛΝΙΝ 
7.974,00 

   Φ.Ξ.Α. 24% 
1.913,76 

   ΠΛΝΙΝ 
9.887,76 

 
 

ΦΟΡΔΑ 4. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΚΑΣΖ 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4.1 ΚΑΤΗΜΑ 

 
 

Α/Α 
 

 

Δίδνο πξνκήζεηαο Ξνζφηεηα 
(ιίηξα) 

Ρηκή  
Κνλάδνο 

Γαπάλε 
(Δπξψ) 

1 Ξεηξέιαην DIESEL  ζέξκαλζεο 
12.000         1,329 15.948,00 

   ΠΛΝΙΝ 
15.948,00 

   Φ.Ξ.Α. 24% 
3.827,52 

   ΠΛΝΙΝ 
19.775,52 

 
 

ΦΟΡΔΑ 4. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΗΧΝ 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4.2 ΚΑΤΗΜΑ 

 
 

Α/Α 

 

 

Δίδνο πξνκήζεηαο Ξνζφηεηα 

(ιίηξα) 

Ρηκή  

Κνλάδνο 

Γαπάλε 

(Δπξψ) 

1 Ξεηξέιαην DIESEL  ζέξκαλζεο 
8.000 1,329 10.632,00 

   ΠΛΝΙΝ 
10.632,00 

   Φ.Ξ.Α. 24% 
2.551,68 

   ΠΛΝΙΝ 
13.183,68 

 
 
 
 
 
 



ΦΟΡΔΑ 5. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΚΑΣΖ 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5.1 ΚΑΤΗΜΑ 

 
 

Α/Α 
 

 

Δίδνο πξνκήζεηαο Ξνζφηεηα 
(ιίηξα) 

Ρηκή  
Κνλάδνο 

Γαπάλε 
(Δπξψ) 

1 Ξεηξέιαην DIESEL  ζέξκαλζεο 
14.000 1,329 18.606,00 

   ΠΛΝΙΝ 
18.606,00 

   Φ.Ξ.Α. 24% 
4.465,44 

   ΠΛΝΙΝ 
23.071,44 

 

ΦΟΡΔΑ 5. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΗΧΝ 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5.2 ΚΑΤΗΜΑ 

 
 

Α/Α 

 

 
Δίδνο πξνκήζεηαο Ξνζφηεηα 

(ιίηξα) 

Ρηκή  

Κνλάδνο 

Γαπάλε 

(Δπξψ) 

1 Ξεηξέιαην DIESEL  ζέξκαλζεο 
   8.000 1,329 10.632,00 

   ΠΛΝΙΝ 
10.632,00 

   Φ.Ξ.Α. 24% 
2.551,68 

   ΠΛΝΙΝ 
13.183,68 

  

Νη ηηκέο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα θαχζηκα ιήθζεθαλ απφ ην Θαζεκεξηλφ 
Γειηίν Δπηζθφπεζεο Ρηκψλ γξψλ Θαπζίκσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, κε βάζε 
ηελ ηηκή ηεο 08 Καΐνπ 2022, γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, θαη κε βάζε ηελ ηηκή ηεο 17 Νθησβξίνπ 
2022 γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ηελ ακφιπβδε βελδίλε. Νη πνζφηεηεο ηνπ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ιήθζεθαλ απφ ην Γξαθείν Θίλεζεο θαη ην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ γηα ηνλ Γήκν 
Γεζθάηεο θαη απφ ηα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 
αλαγθψλ ηνπο.  
Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ  186.770,05 €, ζπλ Φ.Ξ.Α. 24% 
(44.824,81 €), δειαδή ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ  231.594,86 €. 
 

ΓΔΚΑΣΖ 01-11-2022 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

   
ΚΑΡΑΣΔΡΓΗΟ ΔΤΘΤΜΗΟ 

                                                    ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ  

 
 
 



 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  ΔΡΓΟ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ 
ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023 
ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ  
  
  
 

ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

α) Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα 
ηνλ Γήκν Γεζθάηεο θαη ηα Λνκηθά ηνπ Ξξφζσπα. 

 
β) Ιφγσ ηνπ φηη ν Γήκνο δελ δηαζέηεη δηθέο ηνπ δεμακελέο, ε ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ 

θαπζίκσλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν απ' επζείαο ζηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ. Ζ 
παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο ζα ελεξγείηαη ηκεκαηηθά θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα 
ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ 
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ν πξνκεζεπηήο φκσο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηξνθνδνηεί θαχζηκα ηα 
Παββαηνθχξηαθα θαη ηηο Αξγίεο γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ. 

Ρφπνο παξάδνζεο γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαζψο θαη γηα ηελ βελδίλε ζα είλαη ην πξαηήξην 
πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ αλαδφρνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ην πνιχ 
δεθαπέληε (15) ρηιηνκέηξσλ  απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ηνπ Γήκνπ ή 
απφ ηελ έδξα ησλ θνξέσλ γηα ηε δηθή ηνπο πξνκήζεηα. Δπίζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε πεηξέιαην 
θίλεζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ε παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ 
πξνκεζεπηή ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπ θάζε κεραλήκαηνο ή ζην ακαμνζηάζην ηνπ δήκνπ, εάλ ην 
πξαηήξην ηνπ πξνκεζεπηή απέρεη πάλσ απφ ρίιηα κέηξα πεξίπνπ απφ ην ακαμνζηάζην ηνπ δήκνπ 
Γεζθάηεο. 

Ρφπνο παξάδνζεο γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα είλαη νη δεμακελέο ησλ Γεκνηηθψλ 
Θαηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο (ζηελ πφιε ηεο Γεζθάηεο θαη ζε φπνηεο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο 
απαηηεζεί ζε φιε ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηνπ Γήκνπ) θαζψο θαη νη δεμακελέο ησλ Λνκηθψλ 
Ξξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. Γηα ηελ Ξξσηνβάζκηα θαη ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε  ηφπνο 
παξάδνζεο ζα είλαη νη δεμακελέο ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ζρνιηθήο 
επηηξνπήο. Ρα κεηαθνξηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε πεξηφδνπο απεξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
ηξνθνδνζία θαπζίκσλ (βπηηνθφξσλ, πξαηεξηνχρσλ) λα θαιχπηεη ηελ ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ 
ηνπ Γήκνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα. 

 
Ν ηφπνο παξάδνζεο ησλ ιηπαληηθψλ ζα είλαη ην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο. Ρα 

κεηαθνξηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 
αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 
207 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
γ) Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 231.594,86 €. 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Ξ.Α. 
δ) Νη θνξείο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνκεζεπηνχλ ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ 

ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. Θα πξνκεζεχνληαη ηηο πνζφηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη 
ηκεκαηηθά. Ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ 
ζα ηνπ δεηεζνχλ. 



 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη σο 31-12-2023. Πε πεξίπησζε πνπ κε ηε ιήμε ηεο 
εκεξνκελίαο ηεο ζχκβαζεο δελ έρεη εμαληιεζεί ην ζπκβαηηθφ πνζφ, ν Γήκνο Γεζθάηεο θαη ηα 
Λνκηθά Ξξφζσπα έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξαηείλνπλ ηε ρξνληθή ηζρχ ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε άιιν πξνκεζεπηή θαη γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα έσο δχν (2) κήλεο, κε απφθαζε ηεο Ν.Δ. θαη κε απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε αιιαγή ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ησλ ζρνιείσλ 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, φπνπ ζηα ζρνιεία ηεο Γ.Δ. Γεζθάηεο 
πιένλ ε ζέξκαλζε ζα γίλεηαη κε αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη θπζηθφ αέξην ελψ ζηα ζρνιεία ηεο Γ.Δ. 
Σαζίσλ ζα γίλεηαη κε αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη πεηξέιαην.  

Δλλνείηαη φηη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζηα ζρνιεία ηεο Γ.Δ. Γεζθάηεο ε 
πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα ζηακαηήζεη, ελψ νη πνζφηεηεο πεηξειαίνπ γηα ηα ζρνιεία ηεο 
Γ.Δ. Σαζίσλ ζα κεησζνχλ αλαιφγσο. 

  
 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ζ πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 
 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
ζήκεξα. 

 Ρνπ λ. 4912/2022 ΦΔΘ Α 59/17.3.2022 «Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο». 

 ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο 
Θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο 
ηνπ άξζξνπ 37  

 ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, 
νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 
Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο 
δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην 
δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

 ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε 
ζέκα : “Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)” (Β’ 1781)  

 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Οπζκίζεηο ηερληθψλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη 
πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)» 

 ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Ρηκνιφγεζε ζην 
πιαίζην ησλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 



 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Θ..Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Θαζνξηζκφο Δζληθνχ Κνξθφηππνπ 
ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ». 

 ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο 
Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  ησλ 
άξζξσλ 85 επ. 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 
ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α’ 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 
Νδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε 
ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) 
θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 
Λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο 
Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 
θαη ζηνηρεία»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά 
Θέκαηα»,  

 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) 
(Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΝΣ) OJ L 119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 
ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο 
Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 ηνπ Λ. 4555/2018 (Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  
Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η»]) 



 ηνπ Λ.3054/2002 ΦΔΘ  Α' 230/25-9-2002 “Νξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο” 

  

ΑΡΘΡΟ 3 

 Ρα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη: 
α) Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο. 
β) Ξξνυπνινγηζκφο θαη ηηκνιφγην ηεο πξνζθνξάο. 
γ) Ππγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
δ) Ρερληθή πεξηγξαθή. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

 Θάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληα 
πξνο ηνλ Γήκν Γεζθάηεο ζε πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%), εμαηξνπκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. επί ηεο 
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ή ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη. Πε 
πεξίπησζε ελδηαθέξνληνο γηα πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ή Φνξείο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην 
αλάινγν 1%. Ξξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, 
αληηθαζίζηαηαη κε φκνηα ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο, ε 
νπνία ζα αθνξά ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 
ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%), ρσξίο ην Φ.Ξ.Α. επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο. Ζ εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ θνξέα κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε. 
 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο 
κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη χζηεξα απφ ηελ 
εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.  
 

ΑΡΘΡΟ 5 

 Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηελ εκέξα παξάδνζεο ζην 
Λνκφ Γξεβελψλ θαη επί ηεο ελδεηθηηθήο ηηκήο ησλ ιηπαληηθψλ, είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη 
ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 
 Πηελ ηηκή πξνζθνξάο ησλ ιηπαληηθψλ θαη ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πεξηιακβάλεηαη ε 
πξνκήζεηα θαη ε παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνπο ηφπνπο παξάδνζεο. 
 Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ηεο 
πξνκήζεηαο θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ 
πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ θαπζίκσλ. 
 Δπεηδή ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ Φνξέσλ, ζα εθδίδεηαη ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ακέζσο κεηά ηελ 
παξάδνζε ηνπ θαπζίκνπ θαη ησλ ιηπαληηθψλ. Ν Γήκνο θαη ηα Λνκηθά Ξξφζσπα, ππνρξενχληαη λα 
εμνθινχλ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ θαη εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ην ηηκνιφγην θαη πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα 
δηθαηνινγεηηθά. 

Άρθρο 6 

 Νη πξνζθνξέο γηα φινπο φζνπο έρνπλ ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ δεζκεχνπλ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο γηα έμη (6 κήλεο) απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 
πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Κεηά ηε 
ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 



ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 
παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε 
φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ΑΡΘΡΟ 7 

 Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ηεο 
πξνκήζεηαο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Θαηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη ζπκκφξθσζε κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Δθφζνλ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα ησλ θαπζίκσλ ν 
αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί κέζα ζε 
πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ αθαηάιιειεο 
πνζφηεηαο, ν Γήκνο δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ησλ θαπζίκσλ ή ζηε 
κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο. Ρν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζα εγθξίλεη κε απφθαζή ηεο ε Νηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

 Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα 
κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Γήκνπ. πέξβαζε 
ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά πνπ νξίδεη κεγαιχηεξε ρξφλν 
παξάδνζεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο 
πνζφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο πξνκήζεηαο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε 
ζχκβαζε. 

Ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ιηπαληηθψλ  νξίδεηαη ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εληνιή 
ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο. 

Αλ απφ ηε ρξήζε αθαηάιιεινπ πξντφληνο πξνθιεζεί θζνξά ή βιάβε, ν πξνκεζεπηήο 
νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε.   

ΑΡΘΡΟ 9 

 Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ ή ζε αλσηέξα βία ε 
πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην απφ ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ, 
ή απφ αλσηέξα βία θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ 
θαζπζηέξεζε απηή. 
 Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο 
πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ κε ζπλέπεηα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα 
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο 
πξνκήζεηα θαπζίκσλ αλά θαηεγνξία, είηε γηα ην θάζε είδνο ρσξηζηά. Γειαδή ζα γίλνληαη απνδεθηέο 
θαη νη πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη κφλν γηα έλα είδνο θαπζίκνπ , κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 
θαιχπηνπλ φιε ηελ πνζφηεηα ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ  πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ 
ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ πνζνηήησλ 
ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ .  

Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ιηπαληηθψλ, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά 
γηα ην ζχλνιν ηεο θαηεγνξίαο ησλ ιηπαληηθψλ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο 
ηεο θαηεγνξίαο.  

Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ πνζνηήησλ 
ηνπ θάζε είδνπο ιηπαληηθψλ  .  

Ν θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο γηα θάζε είδνο 
θαπζίκνπ ή ιηπαληηθψλ. 



 

ΑΡΘΡΟ 11 

 Ρα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ επηβάιεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. 
 Ν αλάδνρνο φηαλ ππνγξαθεί ε ζχκβαζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη θαη λα ιάβεη ηηο ζρεηηθέο 
παξαγγειίεο απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο θαη ησλ θνξέσλ. 

ΑΡΘΡΟ 12 

 Ζ δαπάλε θαη ηα έμνδα γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη 
ηπρφλ επαλαιεπηηθήο ζηνλ ηχπν βαξχλεη ηνλ κεηνδφηε – πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 
ηνπ Λ. 3801/09 (ΦΔΘ 163/Α/04.09.2009), ηελ εγθχθιην 11/27754/28.06.2010 ηνπ Ξ.ΔΠ.Α.&Ζ. θαη 
ηε  Γλσκ. ΛΠΘ204/2010.  

ΑΡΘΡΟ 13 

1. Πεηρέλαιο κίνηζης (diesel): Ρν πεηξέιαην θίλεζεο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ άιιεο 
πξνζκίμεηο, απφ λεξφ πέξαλ ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 
ππάξρεη αλάκημε κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο ή άιιν θαχζηκν. 
Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο «Α1». 

2. Πεηρέλαιο Θέρμανζης: Ρν πεηξέιαην ζεξκάλζεσο ζα είλαη κίγκα πδξνγνλαλζξάθσλ 
θαζαξφ θαη δηαπγέο θαη δελ ζα πεξηέρεη λεξφ ε άιιεο μέλεο χιεο ζε πνζνζηά κεγαιχηεξα απφ 
ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα. Νη ελ ιφγσ πδξνγνλάλζξαθεο ζα είλαη απνζηάγκαηα 
πεηξειαίνπ ή πξντφληα ππξνιχζεσο ε θαη κίγκαηα απηψλ ζε ηέηνηεο αλαινγίεο ψζηε λα 
πιεξνχληαη φινη νη φξνη ηεο παξνχζεο. 
Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο «Α2». 

3. Βενζίνη αμόλσβδη (premium RON/MON 95/85): Ζ ακφιπβδε βελδίλε ζα είλαη ζχκθσλε κε 
ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΙ.Γ.Α.). Πε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη αλάκεημε κε 
βελδίλε  super ή λεξφ ή πεηξέιαην. 
Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο «Α3». 

4. Ελαιολιπανηικά : Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο «Α4»  

ΑΡΘΡΟ 14 

Ν Γήκνο Γεζθάηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξηλ ηελ παξαιαβή λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν 
ησλ πξνο παξάδνζε πξντφλησλ , κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε 13/85 ηνπ Α.Σ.Π. 

ΑΡΘΡΟ 15 

            Νη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3886/Α/2010 (ΦΔΘ 173/Α/2010). 
 
                  ΓΔΠΘΑΡΖ, 01-11-2022 
          Ν ΠΛΡΑΜΑΠ 
 
      ΘΑΟΑΠΡΔΟΓΗΝΠ ΔΘΚΗΝΠ 
                                                         ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A1 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 
 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ (DIESEL) 
 
- Πξνδηαγξαθή: Φ.Δ.Κ. 410/Β/2001, Φ.Δ.Κ. 332/Β/2004. 

 
- Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά: 
 

ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

ΜΔΘΟΓΟΗ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΟΡΗΑ     

ASTM/IP ISO/EN  

ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ 
15 

0
C, kg/m

3
 

D-1298 
D-4052 

EN ISO 12185 
EN ISO 

3675:1998 
820-845 

ΖΜΔΗΟ 
ΑΝΑΦΛΔΞΖ
, min.  

0
C 

D-93 EN 2719 55 

CFPP,  
0
C  

1/10-31/3  
max. 
1/04-30/9  
max. 

IP-309 
EN 116 

 
-5 
+5 

ΝΔΡΟ, mg/kg   
max. 

D-1744 
prEN ISO 

12937:1996 
200 

ΝΔΡΟ ΚΑΗ 
ΤΠΟΣΖΜΑ,  
%v/v max. 

D-1796 - - 

ΑΗΧΡ. 
ΧΜΑΣΗΓΗΑ, 
mg/kg   max. 

- EN 12662 24 

ΑΝΘΡ. 
ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ 
, %m/m 

D-189 
D-4530 

EN ISO 10370 0.30 (b) 

ΑΠΟΣΑΞΖ 
250 

0
C,  

0
C % 

v/v 

D-86 
prEN ISO 
3405:1998 

65 

ΑΠΟΣΑΞΖ 
350 

0
C, max. 

% v/v 
85 

ΑΠΟΣΑΓΜΑ  
95 (v/v),  

0
C 

max. 
360 

ΗΞΧΓΔ 40  
0
C,  cst ή 

mm
2
/s 

D-445 EN ISO 3104 2.00-4.50 



ΘΔΗΟ, mg/kg 
max. 

D-4294 

EN ISO 
14596:1998 

EN ISO 
8754:1995 

10 

ΓΗΑΒΡ. ΥΑΛΚ. 
ΔΛΑΜΑΣΟ 

D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΖ 1 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΔΣΑΝΗΟΤ,  
min 

D-613 
EN ISO 

5165:1998 
51 

ΓΔΗΚΣΖ 
ΚΔΣΑΝΗΟΤ,  
min 

D-4737 EN ISO 4264 46 

ΑΝΣΟΥΖ 
ΣΖΝ 
ΟΞΔΗΓΧΖ, 
max. gr/m

3
 

D-2274 EN ISO 12205 25 

ΖΜ. ΡΟΖ,   
(
0
C) 1/10 – 

31/3 max. 
ΖΜ. ΡΟΖ,   
(
0
C) 1/4 - 30/9 

max. 

D-5950 
D-97 

ISO 3016 
- 
- 

ΥΡΧΜΑ D-1500  ΑΥΤΡΟ-ΚΗΣΡΗΝΟ 

YELLOW 
SOLVENT 
124, mg/l 
max. 

 
ΦΔΚ 1273 

Β/2003 
 

ΣΔΦΡΑ, % 
m/m max. 

D-482 EN ISO 6245 0,01 

ΚΗΝΗΕΑΡΗΝΖ,  
mg/l 

IP-298/92   

ΠΟΛΤΚΤΚΛ. 
ΑΡΧΜ. 
ΤΓΡ/ΚΔ, 
%m/m 

IP-391/95  11 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟΣ
ΖΣΑ 
δηνξζ.δηακ. 
θζνξάο 
ζθαηξηδίνπ 
(wsd1.4) 60 
0
C,  max. 

 ISO 12156-1 460 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A2 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 
 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ 
 
- Πξνδηαγξαθή: Φ.Δ.Κ. 496/Β/1993, Φ.Δ.Κ. 944/Β/1994, Φ.Δ.Κ. 570/Β/1996, Φ.Δ.Κ. 

1531/Β/2003. 
 

- Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά: 
 

ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

ΜΔΘΟΓΟΗ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΟΡΗΑ     

ASTM/IP ISO/EN  

ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ 
15 

0
C, kg/m

3
 

D-1298 
D-4052 

EN ISO 12185 
EN ISO 

3675:1998 

Να αλαθέξεηαη 

ΖΜΔΗΟ 
ΑΝΑΦΛΔΞΖ
, min.  

0
C 

D-93 EN 2719 55 

CFPP,  
0
C  

1/10-31/3  
max. 
1/04-30/9  
max. 

IP-309 
EN 116 

 
-5 

- 

ΝΔΡΟ, mg/kg   
max. 

D-1744 
prEN ISO 

12937:1996 
- 

ΝΔΡΟ ΚΑΗ 
ΤΠΟΣΖΜΑ,  
%v/v max. 

D-1796 - 0.10 

ΑΗΧΡ. 
ΧΜΑΣΗΓΗΑ, 
mg/kg   max. 

- EN 12662 - 

ΑΝΘΡ. 
ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ 
, %m/m 

D-189 
D-4530 

EN ISO 10370 0.30 (b) 

ΑΠΟΣΑΞΖ 
250 

0
C,  

0
C % 

v/v 
D-86 

prEN ISO 
3405:1998 

- 

ΑΠΟΣΑΞΖ 

350 
0
C, max. 

% v/v 
85 



ΑΠΟΣΑΓΜΑ  
95 (v/v),  

0
C 

max. 
 

ΗΞΧΓΔ 40  
0
C,  cst ή 

mm
2
/s 

D-445 EN ISO 3104 6 

ΘΔΗΟ, mg/kg 
max. 

D-4294 

EN ISO 
14596:1998 

EN ISO 
8754:1995 

1000 

ΓΗΑΒΡ. ΥΑΛΚ. 
ΔΛΑΜΑΣΟ 

D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΖ 3 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΔΣΑΝΗΟΤ,  
min 

D-613 
EN ISO 

5165:1998 
- 

ΓΔΗΚΣΖ 
ΚΔΣΑΝΗΟΤ,  
min 

D-4737 EN ISO 4264 40 

ΑΝΣΟΥΖ 
ΣΖΝ 
ΟΞΔΗΓΧΖ, 
max. gr/m

3
 

D-2274 EN ISO 12205  

ΖΜ. ΡΟΖ,   
(
0
C) 1/10 – 

31/3 max. 
ΖΜ. ΡΟΖ,   
(
0
C) 1/4 - 30/9 

max. 

D-5950 
D-97 

ISO 3016 
-9 

0 

ΥΡΧΜΑ D-1500  ΔΡΤΘΡΟ 

YELLOW 
SOLVENT 
124, mg/l 
max. 

 
ΦΔΚ 1273 

Β/2003 
6 

ΣΔΦΡΑ, % 
m/m max. 

D-482 EN ISO 6245 0,02 

ΚΗΝΗΕΑΡΗΝΖ,  
mg/l 

IP-298/92   

ΠΟΛΤΚΤΚΛ. 
ΑΡΧΜ. 
ΤΓΡ/ΚΔ, 
%m/m 

IP-391/95   

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟΣ
ΖΣΑ 
δηνξζ.δηακ. 
θζνξάο 
ζθαηξηδίνπ 
(wsd1.4) 60 
0
C,  max. 

 ISO 12156-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A3 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 
 

ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ (premium RON/MON 95/85) 
 
- Πξνδηαγξαθή: Φ.Δ.Κ. 410/Β/2001, Φ.Δ.Κ. 332/Β/2004. 
 

- Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά: Κιάζε A 1/5 - 30/9, Κιάζε C: 1/11 - 31/3, ΚιάζεC1: 1/4-30/4 & 
1/10-31/10 

- ΗΓΗΟΣΖΣΔ 
- ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΟΡΗΑ -  -  

- ASTM/IP - ISO/EN -  

- ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ 15 
0
C,  kg/m

3
 

- D-1298 
- D-4052 

- ΔΝ ISO 3675 
- EN ISO 12185 - 720-775 

- ΑΠΟΣΑΞΖ 70 
0
C,  

%v/v 

-  
-  

- D-86 
-  

-  
-  

- prEN ISO 3405:1998 
-  

- A 20-48  C 22-50 C1 22-50 

- ΑΠΟΣΑΞΖ 100 
0
C,  % v/v - A 46-71  C 46-71 C1 46-71 

ΑΠΟΣΑΞΖ 150 
0
C,  % v/v min. 75 

ΣΔΛΟ 
ΑΠΟΣΑΞΖ,  

0
C 

max 
210 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ,  
max.  %v/v 2 

ΥΡΧΜΑ Visual  ΑΥΤΡΟΚΗΣΡΗΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΟΚΣΑΝΗΟΤ RON,  
min 

D-2699 
D-2700 

EN 25164:1993 
EN 25163:1993 

95 

ΜΟΛΤΒΓΟ,  mg/l 
max. 

D-3341 EN 237:1996 5 

ΣΑΖ ΑΣΜΧΝ, KPa 
 

D-323 

ΔΝ12/1993 
prEN 13016

 

1:1997 (β)
 

A 45-60   C 50-80 
C1 50-80 

ΘΔΗΟ,  mg/kg   
max. 

 
D-4294 

EN ISO 14596:1998 
EN ISO  8754:1995 

EN 24260:1994 

 
10 

ΒΔΝΕΟΛΗΟ, % v/v  
max. 

D-5443 
EN 12177:1998 

EN 238:1996 
1 

ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ , % 
v/v  max. 

 
D-1319 

EN 12177:1998 
EN 238:1996 

35 

ΟΛΔΦΗΝΔ , % v/v  
max. 

  18 

ΑΝΣΟΥΖ ΣΖΝ 
ΟΞΔΗΓΧΖ,  min. 

D-525 ΔΝ ISO 7536 360 



ΚΟΜΜΗΧΓΖ,  
mg/100ml   max. 

D-381 EN ISO 6246 5 

ΓΗΑΒΡΧΖ 
ΥΑΛΚΟΤ max (3h 
ζηνπο 50

0
C) 

D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΖ 1 

ΓΔΗΚΣΖ 
ΑΣΜΟΦΡΑΞΖ 
10VP +7 E70 max. 

 
ISO 3405 

EN 12 
1050 ΚΛΑΖ C1 

ΚΗΝΗΕΑΡΗΝΖ, mg/l ΗΡ-298/92  3 

ΠΔΡΗΔΚΣΗΚ. 
ΟΞΤΓΟΝΟΤ, 
%m/m max. 

 
EN 1601:1997 

PrEN 13132:1998 
2,7 

ΜΔΘΑΝΟΛΖ,   % 
v/v  max. 

 
EN 1601:1997 

prEN 13132:1998 

3 

ΑΗΘΑΝΟΛΖ ,    % 
v/v  max. 5 

ΗΟΠΡΟΠΤΛΗΚΖ 
ΑΛΚΟΟΛΖ, % v/v  
max. 

10 

ΣΡΗΣΟΣ. 
ΒΟΤΣΗΛΗΚΖ 
ΑΛΚΟΟΛΖ, % v/v 
max. 

7 

ΗΟΒΟΤΣΗΛΗΚΖ 
ΑΛΚΟΟΛΖ, % v/v  
max. 

10 

ΑΗΘΔΡΔ  ( 5 
άηνκα C), % v/v  
max, 

15 

ΑΛΛΔ 
ΟΞΤΓΟΝΟΤΥΔ, 
% v/v  max. 

10 

ΚΑΛΗΟ  
NF MO7-065, 

IP 456/00 
0 

 
                                                                                        

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A4 
 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 
 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

1 ΛΑΓΗ  SAE20 W/50 Πνιχηππν ιηπαληηθφ απφ πξσηνγελή βαζηθά 
ιάδηα θαη επηιεγκέλα πξφζζεηα. Καηάιιειν 
γηα θαηαιπηηθνχο παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο 
ηεηξάρξνλνπο βελδηλνθηλεηήξεο θαζψο θαη 
γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ρακεινχ θνξηίνπ. 
Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο  API 
CF-4/ CF/SJ, ACEA E2/B3/A3 

2 ΛΑΓΗ  SAE15W /40 Πνιχηππν ιηπαληηθφ ππεξπςειήο απφδνζεο 
γηα ρξήζε ζε πεηξειαηνθηλεηήξεο θαη εηδηθά 
ζε TURBO θαη κε INTERCOOLER . Θα 
πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο API CG-



4/CF-4/CF/SJ/SH, ACEA E2/B3/A3 

3 ΛΑΓΗ  SAE10W /40 πλζεηηθφ ιηπαληηθφ θαηάιιειν γηα φινπο 
ηνπο ηχπνπο βελδηλνθηλεηήξσλ 
πνιπβάιβηδσλ κε ππεξζπκπηεζηή ή 
ζπκβαηηθψλ. Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 
πξνδηαγξαθέο, ACEA  Α3/Β4, API SL/CF 

4 ΛΑΓΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ Νν 10W Γηα απηφκαηεο κεηαδφζεηο, πδξαπιηθά 
ζπζηήκαηα.  

Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, API 
CF/CD/SF 

5 ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ SAE80W/90 Δληζρπκέλν ιηπαληηθφ θαηάιιειν γηα ηε 
ιίπαλζε δηαθνξηθψλ θαη θηβσηίσλ 
ηαρπηήησλ. Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 
πξνδηαγξαθέο API : GL – 5 , MIL – L -
2105D.   

6 ΛΑΓΗ    ΑTF-Α πλζεηηθφ ιηπαληηθφ απηνκάηνπ ζαδκάλ θαη 
πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ. Θα πξέπεη λα πιεξνί 
ηηο πξνδηαγξαθέο DEXTRON III. 

7 ΛΑΓΗ  ISO46,   ISO68  Δληζρπκέλν πδξαπιηθφ νξπθηέιαην 
θαηάιιειν γηα θπθινθνξηθά θαη πδξαπιηθά 
ζπζηήκαηα . Θα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 
ηέιεηα ζε ζθιεξέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαζψο 
θαη ζε κεγάιεο κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο . 
Απαηηείηαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο 
πξνδηαγξαθέο : DIN 52524 – PART II , 
ANFOR NF – E 48600 HM , DENISION 
HF2 , VICUERS (I – 286 S) , CETOR RP9 
1H H2.  

8 ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ  Πξνδηαιπκέλν έηνηκν πξνο ρξήζε 
αληηςπθηηθφ, αληηζεξκηθφ θαη αληηζθσξηαθφ 
πγξφ γηα θπθιψκαηα ςχμεο. Καηάιιειν γηα 
φιν ηνλ ρξφλν. Να πεξηέρεη 
αηζπλνγιπθφιε, >25% θαη’ φγθν. Να παξέρεη 

αληηςπθηηθή πξνζηαζία έσο -17ν C θαη 

αληηζεξκηθή έσο +106ν C  

 

9 ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΠΑΡΑΦΛΟΤ (G12)   ΓΗΑ 
ΚΗΝΖΣΖΡΔ   ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ  

Αληηςπθηηθά Παξαθινχ πξνδηαγξαθψλ 
AFNOR 15-601 ή αλψηεξεο γηα θηλεηήξεο 
αινπκηλίνπ, 100% νξγαληθήο ηερλνινγίαο. 

10 ΓΡΑΟ  Μεηθηήο βάζεο ιηζίνπ / αζβεζηίνπ, αδηάιπην 
ζην λεξφ, ζεκείν ζηάμεο > 150ν C  

11 ΑΝΣΗΒΑΚΣΖΡΗΑΚΟ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 
 

Απνιπκαίλεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα θαπζίκνπ 
diesel  εμνπδεηεξψλνληαο 
βαθηήξηα θαη κχθεηεο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο 
αλάκημεο ηνπιάρηζηνλ 7%* biodiesel  ζην 
diesel  θίλεζεο 
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2003/30/ ΔΔ γηα 
πξνψζεζε ρξήζεο Βηνθαπζίκσλ .  
Δπίζεο παξεκπνδίδεη ην θξάμηκν ηνπ θίιηξνπ 
θαπζίκνπ , έηζη ψζηε λα παξέρεη 
πεξηζζφηεξε δχλακε, ιηγφηεξα θαπζαέξηα, 



κεησκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ.  

12 ΑΝΣΗΠΑΓΧΣΗΚΟ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 
 

Βνεζά ζηελ εθθίλεζε ζε 
Υακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 
Καζαξίδεη ην ζχζηεκα ςεθαζκνχ κεηψλνληαο 
Παξάιιεια ηνπο ξχπνπο. Οη κηθξνχ 
κνξηαθνχ βάξνπο νιενίλεο θαη ε νξγαληθή κε 
ρισξησκέλνη δηαιχηεο πνπ πεξηέρεη ηνπ 
δίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα, φρη κφλν λα « 
ηαπεηλψλεη» Γξαζηηθά ην ζεκείν πήμεσο ηνπ 
πεηξειαίνπ, αιιά θαη λα βειηηψλεη ηελ 
ηθαλφηεηα ξνήο ηνπ, αθφκε θαη πνιχ 
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο έσο θαη -30νC. 
Ζ ηαθηηθή ρξήζε ηνπ εκπνδίδεη 
«θξπζηάιισζε» ησλ 
Παξαθηλψλ θαη πξνζηαηεχεη ηα θίιηξα θαη ηηο 
αληιίεο Σξνθνδνζίαο απφ ην θξάμηκν. Σν 
Antifrost Diesel Δθαξκφδεηαη ζην πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο,  θαζψο επίζεο 
Καη ζηα κεζαία απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ.  
Πξνζηηζέκελν ζην πεηξέιαην κε πνιχ θαιή 
αλάδεπζε ζε αλαινγία 1  ιίηξν ζηα 1000 
ιίηξα πεηξειαίνπ παξέρεη πξνζηαζία έσο -
16νC ζεκείν απφθξαμεο ςπρξνχ θίιηξνπ θαη 
ζεκείν ξνήο έσο -30

ν
 C.  

 

 
 

ΓΔΚΑΣΖ 01-11-2022 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
   
 
 

ΚΑΡΑΣΔΡΓΗΟ ΔΤΘΤΜΗΟ 
                                                    ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ  


