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                                        ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Δ..Τ) 
 
                                          ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (ΓΔΝΙΚΑ)  
   
Οη πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα κειέηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Γήκνπ Καζζάλδξαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ 
πεξηγξαθή φπσο νξίδεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θξάηνπο είλαη: 

ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 
 
Σα ππφ πξνκήζεηα πγξά θαχζηκα ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο πξέπεη λα είλαη πνηφηεηαο φκνηαο 
κε εθείλε πνπ παξάγνπλ ηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα. 
 

1) Πεηρέιαηο Κίλεζες  
Θα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη α) ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 514/2004 
Φ.Δ.Κ. 1490/2006 ηεχρνο Β θαη β) ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΑΥ 291/2003 Φ.Δ.Κ. 
332/2004 ηεχρνο Β.θαη 316/2010(θεθ 502/Β/29.02.2012) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 
λνκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 
2009/30/Δ.θ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. Σν πεηξέιαην θίλεζεο 
DIESEL(ΔΝ590) πξέπεη λα είλαη  θαζαξφ απαιιαγκέλν απφ δηάθνξεο πξνζκίμεηο θαη ζε 
θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 

Πίνακας 1.1 

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μειέηε: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ» 

 

ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ  

 
 

ΓΗΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ  

 
 

Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 

  

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ-
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ-ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Αρηζκός Μειέηες:  

96/2017  

  

 
 

  
 

 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:   ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ 

Ν.Π.Γ.Γ  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  985.388,716 € 

 



  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμεηρος Μονάδες Ελατ. Μεγ. ελέγτοσ 

Γείθηεο θεηαλίνπ  46,0 - EN ISO 4264 

Ππθλόηεηα ζηνπο 15 oC kg/m3  820 845 EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 

Σεκείν αλάθιεμεο oC 55 - EN 22719 

Αλζξαθνύρν ππόιεηκκα (επί 

10% ππνιείκκαηνο απόζηαμεο) 

% m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Τέθξα % m/m - 0,01 EN ISO 6245 

Νεξό  mg/kg - 200 Pr EN ISO 12937: 1996 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο  Κιάζε 1  EN ISO 2160 

Αληνρή ζηελ νμείδσζε g/m3  - 25 EN ISO 12205 

Αησξνύκελα ζσκαηίδηα mg/kg - 24 EN ISO 12662 

Ληπαληηθόηεηα, δηνξζσκέλε 

δηάκεηξνο θζνξάο ζθαηξηδίνπ  

κm - 460 ISO 12156-1 

(wsd 1,4) ζηνπο 60 oC     

Ιμώδεο ζηνπο 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Απόζηαμε:      

Απόζηαγκα ζηνπο 250 oC % (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405: 1998 

Απόζηαγκα ζηνπο 350 oC % (v/v) 85 - Pr EN ISO 3405: 1998 

Απόζηαγκα 95 % (v/v) (β) oC  - 360 EN ISO 3405: 1988 (γ) 

 

(α) Τν όξην ηνπ αλζξαθνύρνπ ππνιείκκαηνο ηνπ Πίλαθα 1 (0,3 % m/m κέγηζην) ηζρύεη γηα 

πεηξέιαην ζην νπνίν δελ έρεη γίλεη πξνζζήθε βειηησηηθνύ θαύζεσο. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην 

επξηζθόκελν πνζνζηό ηνπ αλζξαθνύρνπ ππνιείκκαηνο είλαη κεγαιύηεξν από ην αλσηέξσ όξην, 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλίρλεπζε παξνπζίαο ληηξηθώλ παξαγώγσλ κε ηε βνήζεηα ηεο κεζόδνπ EN 



ISO 13759. Όηαλ δηαπηζηώλεηαη ε παξνπζία βειηησηηθνύ θαύζεσο, ηόηε δε ζα ιακβάλεηαη 

ππόςε ην όξην απηό. Πάλησο ε ρξήζε πξνζζέησλ δελ απαιιάζζεη ηα δηπιηζηήξηα από ηελ 

απαίηεζε ηνπ 0,30% m/m κέγηζην αλζξαθνύρνπ ππνιείκκαηνο πξν ηεο πξνζζήθεο βειηησηηθώλ. 

(β) Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε θεηαλίνπ είλαη απαξαίηεηα θαη ηα απνζηάγκαηα 10%, 50% θαη 

90% (v/v). 

(γ) Απόθαζε Αλσηάηνπ Φεκηθνύ Σπκβνπιίνπ 2/2000 (Οδεγία 98/70/Δ.Κ. Παξάξηεκα ΙΙ). 

 

Πίνακας 1.2 

  Όρια  Μέθοδος 

Παράμεηρος Μονάδα Καηηγορία Α 

(β) 

Καηηγορία C 

(β) 

ελέγτοσ 

Θεξκνθξαζία απνθξάμεσο ςπρξνύ 

θίιηξνπ (CFPP) (α) 

oC +5 -5 EN 116 

  

(α) Δπηηξέπεηαη γηα έλα δεθαπελζήκεξν ε δηαηήξεζε θαη’ αλνρή ηνπ νξίνπ ηεο πξνεγνύκελεο 

πεξηόδνπ. Απηό δελ ηζρύεη γηα ηα δηπιηζηήξηα, ηα νπνία από 1 Οθησβξίνπ νθείινπλ λα 

παξαδίδνπλ πεηξέιαην κε ραξαθηεξηζηηθά ξνήο ηεο Φεηκεξηλήο πεξηόδνπ. 

(β) Όπνπ : 

Καηεγνξία Α (Θεξηλή πεξίνδνο) : Από 1 / 4 έσο 30 / 9 θάζε έηνπο. 

Καηεγνξία C (Φεηκεξηλή πεξίνδνο) : Από 1 / 10 έσο 31 / 3 θάζε έηνπο. 

Οη ηίηινη ησλ πξνηύπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ζηνπο δύν παξαπάλσ πίλαθεο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

Πίνακας 1.3 



Πρόησπο Τίηλος 

EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging 

point. 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 

EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination 

of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 

PrEN ISO 3405:1998 

(ISO/DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory 

determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 

3675:1998). 

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data 

in relation to methods of test 

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. 

EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. 

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 

EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - 

oscillating - U- tube method. 

EN ISO 12205 Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate 

fuels 

EN ISO 12662 Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle 

distillates 

PrEN ISO 12937: 

1996 

Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher 

titration method 

EN ISO 13759 Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels – 

Spectrometric method 

EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - 

Pensky - Martens closed cup method. 

EN ISO 12156-1: 

1997 

Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998) 



 

            Η δεηγκαηνιεςία ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 13/85 

απόθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Φεκηθνύ Σπκβνπιίνπ (ΦΔΚ 314/Β/1985) ή ησλ πξνηύπσλ EN ISO 

3170 ή EN ISO 3171. 

 

2) Πεηρέιαηο Θέρκαλζες  
Θα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη α) ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 467/2002 
Φ.Δ.Κ. 1531/2003 ηεχρνο Β, β)ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 468/2002 Φ.Δ.Κ. 1273/2003 
ηεχρνο Β θαη γ) ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 316/2010(θεθ 502/Β/29.02.2012) 
«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ βελδίλεο 
θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Δ.θ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ .Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα είλαη κίγκα πδξνγνλαλζξάθσλ θαζαξφ θαη 
δηαπγέο, ζα είλαη δε ζχκθσλν κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη κεζφδνπο ειέγρνπ ηνπ 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 
Πίνακας 2.1 

  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμεηρος Μονάδες Ελάτιζηη Μέγιζηη ελέγτοσ 

Γείθηεο θεηαλίνπ  40 - EN ISO 4264 

Ππθλόηεηα ζηνπο 15 oC kg/m3  Να αλαθέξεηαη EN ISO 3675 

    EN ISO 

12185/1996 

Σεκείν αλάθιεμεο oC 55 - EN 22719 

Αλζξαθνύρν ππόιεηκκα (επί 10% 

ππνιείκκαηνο απόζηαμεο 

% m/m - 0,30 EN ISO 10370 

Τέθξα % m/m - 0,02 EN ISO 6245 

Νεξό θαη ππόζηεκα % v/v - 0,10 ASTM D1796 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο (α)  Κιάζε 3 EN ISO 2160 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν % m/m - 0,20 EN ISO 14596 

    EN ISO 8754 

    EN 24260 

Ιμώδεο ζηνπο 40 oC mm2/s  6 EN ISO 3104 



Απόζηαμε: Απόζηαγκα ζηνπο 350 oC % (v/v/) 85 - Pr EN ISO 

3405: 1998 

(α) Γηάξθεηα : 3 ώξεο 

Πίνακας 2.2 

  Όρια  Μέθοδος 

Παράμεηρος Μονάδα Καηηγορία 

Α 

Καηηγορία 

Β 

ελέγτοσ 

Θεξκνθξαζία απνθξάμεσο ςπρξνύ 

θίιηξνπ (CFPP) 

oC - -5 EN 116 

Σεκείν ξνήο oC 0 -9 ASTM D97 

    ASTM D 

5950 

    ISO 3016 

 

Όπνπ : 

Καηεγνξία Α (Θεξηλή πεξίνδνο) : Από 1 / 4 έσο 30 / 9 θάζε έηνπο. 

Καηεγνξία Β (Φεηκεξηλή πεξίνδνο) : Από 1 / 10 έσο 31 / 3 θάζε έηνπο. 

Οη ηίηινη ησλ πξνηύπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ζηνπο δύν παξαπάλσ πίλαθεο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Πίνακας 2.3 

Πρόησπο Τίηλος 

EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold 

filter plugging point. 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper 

strip test. 



EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - 

Determination of Kinematic viscosity and calculation of 

dynamic viscosity. 

PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 

3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation 

characteristics. 

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - 

Laboratory determination of density or relative density - 

Hydrometer method (ISO 3675:1998). 

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane 

index. 

EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. 

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue 

(micro method). 

EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination 

of density - oscillating - U- tube method. 

EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash 

point - Pensky - Martens closed cup method. 

EN ISO 8754:1995 Petroleum products - Determination of sulfur content - 

energy dispensive XRF method. 

EN ISO 14596:1998 Petroleum products - Determination of sulfur content - 

wavelength dispensive XRF method (ISO 14596:1998). 

EN 24260:1994 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of 

sulfur content - Wickbold combustion method (ISO 

4260:1987). 

ASTM D 97, ASTM D 5950 θαη 

ISO 3016 

Determination of pour point of petroleum products. 

ASTM D 1796 Determination of water and sediment in fuel oils by the 

centrifuge method. 

 



Η δεηγκαηνιεςία ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 13/85 

απόθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Φεκηθνύ Σπκβνπιίνπ (ΦΔΚ 314/Β/1985) ή ησλ πξνηύπσλ EN ISO 

3170 ή EN ISO 3171 θαη ηα δείγκαηα εμεηάδνληαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ επαιινίσησλ 

εηδώλ, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε 548/1998 (ΦΔΚ 127/Β/18.2.1999). 

 

3) Βελδίλε Ακόισβδε  
Θα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη α) ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΑΥ 510/2004 
ΦΔΚ 872/2007 θαη β) ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΑΥ 291/2003 Φ.Δ.Κ. 332/2004 ηεχρνο 
θαη 316/2010(θεθ 502/Β/29.02.2012) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζηνλ 
ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/Δ.θ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ Β. Η ακφιπβδε βελδίλε(95RON) ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛ.Γ.Α.) ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη 
αλάκεημε κε βελδίλε super ή λεξφ ή πεηξέιαην. 
Πίνακας 3.1 

  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμεηρος Μονάδες Ελάτιζηη Μέγιζηη ελέγτοσ 

Ππθλόηεηα ζηνπο 15 oC kg/m3  720 775 EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 

Πεξηερόκελα θνκηώδε Mg/100ml - 5 EN ISO 6246 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ 

ειάζκαηνο (3h ζηνπο 

50o C) 

 Κιάζε 1  EN ISO 2160 

Αληνρή ζηελ νμείδσζε Λεπηά 360 - EN ISO 7536 

Δκθάληζε  Καζαξό θαη δηαπγέο Οπηηθή παξαηήξεζε 

 

Πίνακας 3.2 

Παράμεηρος Μονάδες   Όρια  Μέθοδοι 

   Κλάζη Α (α) Κλάζη C (α) Κλάζη C1 

(α) 

ελέγτοσ 

Τάζε αηκώλ  Διάρηζηε 45,0 50,0 50,0 EN 12/1993 

 kg/m3  Μέγηζηε 60,0 80,0 80,0 Pr EN 13016-



1:1997 (DVPE) (γ) 

% απόζηαγκα 

ζηνπο 70 oC 

Δ70 

% (v/v) Διάρηζηε 20,0 22,0 22,0 Pr EN ISO 

3405:1998 

 % (v/v) Μέγηζηε 48,0 50,0 50,0 (δ) 

% απόζηαγκα 

ζηνπο 100 oC 

Δ100 

% (v/v) Διάρηζηε 46,0 46,0 46,0  

 % (v/v) Μέγηζηε - 71,0 71,0 (δ) 

% απόζηαγκα 

ζηνπο 150 oC 

Δ150 

% (v/v) Διάρηζηε 75,0 75,0 75,0  

 % (v/v) Μέγηζηε - - -  

Τέινο 

απόζηαμεο 

oC Μέγηζηε 210 210 210 Pr EN ISO 

3405:1998 

Υπόιεηκκα 

απόζηαμεο 

% (v/v) Μέγηζηε 2 2 2 Pr EN ISO 

3405:1998 

Γείθηεο 

απόζηαμεο 

(VLI)  

      

(10VP+7E70) 

(β) 

 Μέγηζηε - - 1.050  

(α) Κιάζε Α (Θεξηλή πεξίνδνο) : Από 1 / 5 έσο 30 / 9 θάζε έηνπο. 

 Κιάζε C (Φεηκεξηλή πεξίνδνο) : Από 1 / 11 έσο 31 / 3 θάζε έηνπο. 

Κιάζε C1 (Μεηαβαηηθέο πεξίνδνη) : Ιζρύεη γηα ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Οθηώβξην. Με απόθαζε ηεο 

Γηεύζπλζεο Πεηξνρεκηθώλ ηνπ Γεληθνύ Φεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, ζε θξίζηκεο πεξηόδνπο, δύλαηαη ε C1 

λα παξαηείλεηαη θαη γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Μάξηην. 

(β) όπνπ: VP = Τάζε αηκώλ 



Δ70 = απόζηαγκα ζηνπο 70ν C. 

Δπηηξέπεηαη γηα έλα δεθαπελζήκεξν από ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ επνρηαθώλ πξνδηαγξαθώλ, ε 

δηάζεζε ζηελ αγνξά, θαη’ αλνρή, βελδίλεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ γηα 

ηελ εμάληιεζε ηπρόλ απνζεκάησλ. Απηό δελ ηζρύεη γηα ηα δηπιηζηήξηα, ηα νπνία νθείινπλ λα 

παξαδίδνπλ βελδίλε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ, όπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ 

αλσηέξσ πίλαθα. 

(γ) Η πεξίνδνο Pr EN 13016-1:1997 ζα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ πξόθεηηαη λα ππνινγηζηεί ην VLI. 

(δ) Βιέπε παξαξηήκαηα Ι θαη ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Απόθαζεο 2/2000 ηνπ Αλσηάηνπ Φεκηθνύ 

Σπκβνπιίνπ (ελαξκόληζε ηεο Οδεγίαο 98/70). 

 Δπίζεο, ζεκεηώλεηαη όηη όιεο νη κέζνδνη ειέγρνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 

πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα αθξηβείαο. Σε πεξηπηώζεηο ακθηζβεηήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εμεηάζεσλ ζα αμηνινγνύληαη ζύκθσλα κε ηε κέζνδν EN ISO 4259: 1995. 

Οη ηίηινη ησλ πξνηύπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεζόδνπο ειέγρνπ ζηνπο δύν παξαπάλσ πίλαθεο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Πίνακας 3.3 

Πρόησπο Τίηλος 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 

PrEN ISO 3405:1998 

(ISO/DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination 

of density or relative density - Hydrometer method. 

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in 

relation to methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993). 

EN ISO 6246 Petroleum products – Gum content of light and middle distillate fuels – Jet 



evaporation method. 

EN ISO 7536 Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method. 

EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - 

oscillating - U- tube method. 

PrEN 13016-1: 1997 

(DVPE) 

Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air 

saturated vapour pressure (ASVP). 

EN 12: 1993 Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet method. 

Η δεηγκαηνιεςία ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 13/85 

απόθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Φεκηθνύ Σπκβνπιίνπ (ΦΔΚ 314/Β/1985) ή ησλ πξνηύπσλ EN ISO 3170 ή 

EN ISO 3171. 

Ο Γήκνο Καζζάλδξαο θαηά ηελ παξάδνζε – παξαιαβή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη 

δείγκαηα από ηα πξνο πξνκήζεηα είδε γηα αλάιπζε ζην Γεληθό Φεκείν ηνπ Κξάηνπο, ώζηε λα 

ειέγρεηαη ηόζν ε πνηόηεηα όζν θαη ην αλ πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο. 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, όπνηε ηνπ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία λα πξνβεί ζε 

εμέηαζε δείγκαηνο νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπόκελνπ είδνπο από ην αξκόδην ηκήκα ηνπ Γ.Κ.Φ. κε 

δηθά ηνπ έμνδα. 

 

4) Ληπαληηθά οτεκάηωλ-κεταλεκάηωλ έργοσ 
 

   Σα ιηπαληηθά ζα είλαη νκνηνγελή κίγκαηα θαη δηαπγή θαη δελ  ζα πεξηέρνπλ λεξφ ή άιιεο 

μέλεο νπζίεο ελψ ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Γ.Υ.Κ. φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε 

ηελ 176/1994 απφθαζε ηνπ αλψηαηνπ ρεκηθνχ ζπκβνπιίνπ (ΦΔΚ 421 θ.Β ηελ 6.6.1994) 

γηα ηα νξπθηέιαηα θαη κε ηελ 12/95 απφθαζε ηνπ αλσηάηνπ ρεκηθνχ ζπκβνπιίνπ (ΦΔΚ 

471η.Βηεο29.5.1995) γηα βαιβνιίλεο. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα είλαη πξσηνγελή 

θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε πξντφληα απφ αλαγελλεκέλα 

ιηπαληηθά. 

   εκεηψλεηαη φηη ηα ιηπαληηθά ζα πξέπεη – αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ – λα έρνπλ 

έγθξηζε γηα παξαγσγή ή ηελ δηαθίλεζε ησλ ζηελ Διιάδα απφ ην Γ.Υ.Κ.. Σα πξνο 

πξνκήζεηα ιηπαληηθά θαηά βαζκφ ημψδνπο (SAE) θαη επηπέδνπ πνηφηεηαο ΑΡΙ έρνπλ σο 

εμήο: 

Οη παξαθάησ ηχπνη ησλ ιηπαληηθψλ είλαη νη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελνη. Ωο ηφζν δελ 

απνθιείεηαη ε πεξίπησζε λα δεηεζεί ε πξνκήζεηα παξεκθεξψλ ηχπσλ ιηπαληηθψλ αλ απηφ 

απαηηεζεί απφ ην βηβιίν ζπληήξεζεο θάπνηνπ κεκνλσκέλνπ νρήκαηνο.   

    Γεληθά ζε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε χπαξμε αθαζαξζηψλ, ρξψκαηνο ή άιισλ 

μέλσλ ζηνηρείσλ. 

     



ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΟΟΣΗ

ΣΑ Μ.Μ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

     
 

Λάδη 
πεηξειαηνθηλεη
ήξα-Ληπαληηθά 
(ηξνρψλ ATF-
θξέλσλ)   1L 

SAE 10W40,SAE 15/40 SAE 20/50 
SAE 30 

 

Λάδη 
βελδηλνθηλεηήξ
α   1L SAE 10W40  

 

Βαιβνιίλε    1L EP80W90  API GL5  M-L-L 2105 D 
 

Λάδη 
πδξαπιηθνχ   1L 

ISO 68  51524-2 HLP , ISO 32,ISO 
100,ISO 150,ISO 32,ISO 46 

 

     
 

Γξάζν ιηζίνπ   KG-ΥΓΡ. DIN 51825 K/K-30TSOLB/GB 
 

     
 

Λάδη κίμεο 
δίρξνλσλ   1L 

JASO FA, JASO FB, JASO FC API 
TBI ASO ISO-L-E  

θηλεηήξσλ  
 

    
 

Τγξά θξέλσλ   1L 
DOT – 4 SAE J 1703/J 1704 DOT3-
DOT4 

 

     
 

Αληηςπθηηθφ 
ζπκππθλσκέλν    1L 

SAE J-1034 ESTM D3306 BS 6580 
AF NOR NF R-1515-601 

 

     
 

    
  

   
 

   
 

     
 

   
 

   
 

     
 

 

          ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (ΔΙΓΙΚΑ)  
 
  1.Πρόζζεηα 
  Οη εηαηξείεο  εκπνξίαο ππνρξενχληαη, πξηλ ηε δηάζεζε ηνπ 
θαπζίκνπ ζηελ θαηαλάισζε, λα  ππνβάιινπλ  ζηε Γηεχζπλζε 
Πεηξνρεκηθψλ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ), θάθειν 
γηα θάζε πξφζζεην. 
  Η φπνηα αλαθνξά ζε εκπνξηθή νλνκαζία ζηηο παξαπάλσ 
πεξηγξαθέο θαη ζηηο θαηαηάμεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ελδεηθηηθή, 
έρεη σο ζθνπφ λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφο ν ηχπνο ησλ 
ιηπαληηθψλ ή ησλ πιηθψλ πνπ δεηνχληαη θαη δελ απνηειεί θακία 
δέζκεπζε σο πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ ιηπαληηθψλ θαη ηνλ 
πξνκεζεπηή ηνπο, αξθεί ην πξνζθεξφκελν ιηπαληηθφ ή πιηθφ λα 
είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ νη αληίζηνηρνη 
ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο (π.ρ ACEA, API, ASTM, DIN, ISO, NLG, SAE, 
OEM, JASO, SHPD, θ.ι.π) θαη εγγπψληαη ηζνδχλακν επίπεδν 
πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ 
ζηηο ίδηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 
 
 2.Γεδοκέλα αθρηβείας. 

  Σα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε 

πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα αθξηβείαο. ε πεξηπηψζεηο ακθηζβεηήζεσλ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζα αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηε 
κέζνδν ΔΝ ISO 4259/2006. 

 

3.Γεληθές απαηηήζεης θαη κέζοδοη ειέγτοσ-Λοηποί όροη.  

  Ο πξνκεζεπηήο/πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ ηα 

θαηάιιεια  κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ θαη  



εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ 

ζηνπο  ρψξνπο παξάδνζεο. Σα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά πξέπεη λα είλαη 

απαιιαγκέλα απφ άιιεο πξνζκίμεηο, λεξφ θαη θπηηθά. 

  Ο έιεγρνο ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο Απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. Σνλίδεηαη 

φηη ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα ζην Υεκείν 

ηνπ Κξάηνπο, ψζηε λα ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηα φζν θαη ην αλ 

πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. 

   

Δπεηδή νη πξνυπνινγηζζείζεο πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ ελδέρεηαη λα 
δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ(πεηξέιαην 

θίλεζεο, βελδίλε ακφιπβδε 95 RON) ή ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

(πεηξέιαην ζέξκαλζεο) δελ ζα είλαη ζηαζεξέο θαηά κήλα. 

      

 

                                                                              
ΚΑΑΝΓΡΔΙΑ 24.07.2017 
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