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               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒ .  
Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒ που αφορούν στην θέρμανση 

των κτιρίων της αλλά και για την κίνηση των πάσης φύσεων οχημάτων και μηχανημάτων της. 
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των € 99.200,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (με Μέσες Τιμές Λιανικής Πώλησης (Μ.Λ.Τ.) για τον Νομό 
Ημαθίας σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών της 15/10/2022 , προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί 
από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΒ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. έτους 2022 ως εξής:  

 

Κ.Α. 22 ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€) 

64.00.01.06 Καύσιμα και λιπαντικά με ΦΠΑ 43.000,00 

64.00.01.07 Καύσιμα και λιπαντικά άνευ έκπτωσης 17.000,00 

64.08.00.06 Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης 10.000,00 

64.08.00.07 Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης Β.Κ. (Τ.Π.) 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 80.000,00 

54.00.29.24 Φ.Π.Α. δαπανών - εξόδων με 24% 15.120,00 

63.98.05 Λοιποί φόροι - ΦΠΑ άνευ έκπτωσης  4.080,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99.200,00 

 
Ανάλογες δε πιστώσεις θα προβλεφθούν αν απαιτηθεί και στον προϋπολογισμό του έτους 

2022. 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα:  

1. τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί των Μέσων μηνιαίων 
Τιμών Λιανικής Πώλησης (Μ.Λ.Τ.) του πετρελαίου κίνησης (Α΄ ομάδα ειδών), της απλής 
αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (Β΄ ομάδα ειδών) , του πετρελαίου θέρμανσης (Γ΄ ομάδα 
ειδών) και του υγραερίου κίνησης (lpg) (Δ΄ ομάδα ειδών) αντίστοιχα, όπως αυτή 
πιστοποιείται για το Νομό Ημαθίας από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

2. Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης 
(πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής), μετά 
από σύγκριση τιμών ανά είδος.  
 

Ειδικά για τα υγρά καύσιμα θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης 
χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 5% (Ν. 4257/2014) 

 
 
 
 
Ειδικότερα: 
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Α) Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια της ΔΕΥΑΒ αναλύεται παρακάτω: 
 

Α/Α ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Κεντρικά γραφεία ΔΕΥΑΒ, Κεντρικής 203, Βέροια 

2. Κτίριο Βιολογικού Καθαρισμού, Δ.Δ. Μακροχωρίου  Δ. Βέροιας 

 
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα μεταφέρεται από τον προμηθευτή στις δεξαμενές των κτιρίων της 
ΔΕΥΑΒ χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. 
 
Β) Για το στόλο οχημάτων της ΔΕΥΑΒ όπως παρακάτω θα διατεθούν  
1. οι αντίστοιχες ποσότητες αμόλυβδης βενζίνης πετρελαίου κίνησης και υγραερίου κίνησης (lpg) 
2. λιπαντικών  
για όλα τα παρακάτω οχήματα και μηχανήματα
  

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

ΙΠΠΟΙ  ΦΟΡ. / 
ΙΣΧΥΣ (KW) / 

Κυλινδρισμός 
(cc) 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 AM 63424 ΤΡΑΚΤΕΡ 
MASESY 
FERGUSON 

67 HP ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΗΜΗ 6217 ΦΟΡΤΗΓΟ  ΒΗΤΙΟ MERCEDES 36 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΗΜΗ 9261 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ATOS 7 
ΒΕΝΖΙΝΗ + 
LPG 

4 ΗΜΗ 9730 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ATOS 7 
ΒΕΝΖΙΝΗ + 
LPG 

5 ΗΜΗ 9817 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΤΥΠΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ) 4Χ4  

MITSUBISHI 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 ΗΜΙ 5390 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 36 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

7 ΗΜΚ 1951 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
HYUNDAI 
SANTAFE 

16 ΒΕΝΖΙΝΗ 

8 ΗΜΜ 3511  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT 11 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

9 ΗΜΜ 7425 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑ PEUGEOT 15 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

10 
ΗΜΜ 9353 

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΤΥΠΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ) 4Χ4  

NISSAN NAVARA 16 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

11 ΗΜΟ 3094 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ RENAULT 10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

12 ΗΜΟ 3336 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DACIA 10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

13 ΗΜΟ 3337 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DACIA 10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

14 ΗΜΡ 712 ΔΙΚΥΚΛΟ PEUGEOT 2 ΒΕΝΖΙΝΗ 

15 ΗΜΥ 368 ΔΙΚΥΚΛΟ  VOLTA  125 cc ΒΕΝΖΙΝΗ 

16 ΗΜΧ 5484 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAEWOO MATIZ 6 
ΒΕΝΖΙΝΗ + 
LPG 

17 ΚΗΗ 3358 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΤΥΠΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ) 4Χ4  

MAZDA  17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

18 
ΚΙΖ 2476 

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΤΥΠΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ) 4Χ4  MITSUBISHI 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

19 ΜΕ 45877 ΜΕ/Ειδ. Τύπου PERKINS  94 ΗΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

20 NZK 8290 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4 DAIHATSU  9 ΒΕΝΖΙΝΗ 

21 ΝΗΝ 9729 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
HUYNDAI 
ACCENT 

10 ΒΕΝΖΙΝΗ 

22 ΗΜΟ 3971 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΤΥΠΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ) 4Χ4  

FORD RANGER 20 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

23 ΗΜΟ 3972 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑ 
MERCEDES 
CITAN 

10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

24 ΗΜΡ 734 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JIAYUAN 7,5 KW ΗΛΕΚΤΡ/ΤΟ 
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Δεδομένου ότι η ΔΕΥΑΒ δε διαθέτει δεξαμενές καυσίμων, η προμήθεια των καυσίμων για τα 
οχήματα της ΔΕΥΑΒ θα γίνεται από το πρατήριο καυσίμων του προμηθευτή με σχετική Εντολή 
Προμήθειας Καυσίμων και λιπαντικών της ΔΕΥΑΒ. 
 

Οι υπό προμήθεια ποσότητες καυσίμων και  λιπαντικών ανά είδος έχουν ως εξής: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  Lt 23.500 

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Lt 17.635 

3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 οκτ. Lt 10.500 

4 ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) ΚΙΝΗΣΗΣ Lt 700 

5 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Lt 150 

 

  

 
 

 

 

 

Βέροια  17/10/2022 

 

 

 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Δ.                                                           Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ 
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                             ΧΗΜΙΚΟΣ 
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               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1 Αντικείμενο της προμήθειας  
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών, αερίων καυσίμων και λιπαντικών 

προς κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑ Βέροιας για το έτος 2022  
 
Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. του Ν.1069/80 (ΦΕΚ Α 191/23-8-80)  όπως ισχύει σήμερα 
2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως ισχύει σήμερα.  
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες.  
4. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις»  
5. του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις».  
6. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
7. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
8. του Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.2017 τεύχος Α') «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  
9. της υπ' αριθμ. ΚΥΑ 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 307513.07.2021 τεύχος Β'): «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)»  
10. της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  
11. της Κ.Υ.Α αριθ. 355/2000/01 (ΦΕΚ 410 Β΄): Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι 
ελέγχου.  
12. της Κ.Υ.Α αριθμ. 147/2015/16 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016): Καύσιμα αυτοκινήτων - αμόλυβδη 
βενζίνη -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.  
13. της Κ.Υ.Α αριθ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03): Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 
πετρελαίου θέρμανσης.  
14. της Κ.Υ.Α αριθ. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05): Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι 
ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης.  
15. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
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φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 
Άρθρο 3 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

1. Διακήρυξη  
2. Τεχνική/Οικονομική προσφορά αναδόχου  
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
5. Τεχνικές προδιαγραφές  

 
Άρθρο 4 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  με ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας 
κάτω των ορίων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα:  

Για τα είδη (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγροποιημένο αέριο πετρελαίου 
«υγραέριο» και βενζίνη αμόλυβδη) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της διαμορφούμενης 
μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στο Νομό Ημαθίας 

Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης (πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής), μετά από σύγκριση 
τιμών ανά είδος.  

Ειδικά για τα υγρά καύσιμα θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό 
έκπτωσης χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 5% (Ν. 4257/2014).  

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
(οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4412/2016) που ασχολούνται με την εμπορία 
ή και κατασκευή των ειδών της μελέτης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και μπορούν να 
συμμετάσχουν καταθέτοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα του προϋπολογισμού, για 
τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος καυσίμων ή για όλα ή μεμονωμένα 
είδη λιπαντικών.  
 
Άρθρο 5 Αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

1. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με 
βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που 
προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ή τη χαμηλότερη τιμή.  

2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σε 
όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, 
εκτός Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72.  

3. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372, περί δικαστικής προστασίας στο πεδίο που 
προηγείται της σύναψης της σύμβασης,  
γ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με 
τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α' 127), εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, 
που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

http://www.promitheus.gov.gr/
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οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης.  
 
Άρθρο 6 Εγγυήσεις  
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

 Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο 
διαγωνισμό. 

 Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών 
μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

 Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης..  

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς το 
ΦΠΑ. 

 Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής 
εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016.  

 
Άρθρο 7 Παράδοση-Παραλαβή-Δείγματα  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης 
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν έγγραφης εντολής αρμοδίων οργάνων, με ευθύνη, 
μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Βέροιας, είτε στις 
εγκαταστάσεις ή πρατήρια του προμηθευτή (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη, λιπαντικά  και υγραέριο). 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 
4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του 
Νόμου αυτού. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 

 Τα καύσιμα θα παραλαμβάνονται στο τέλος έκαστου μήνα βάσει των νομίμως 
χορηγηθέντων ανά μήνα δελτίων εντολών εφοδιασμού.  

 Τα λιπαντικά θα παραλαμβάνονται κατά την παράδοση των.  
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού ελέγχου και συγκεκριμένα τους παρακάτω ελέγχους:  
Μακροσκοπικός Έλεγχος 
Ο έλεγχος αυτός γίνεται οπτικά από τις εκάστοτε Επιτροπές Παραλαβής και έχει σκοπό την 
εξακρίβωση της συμφωνίας των ιδιοτήτων του Πετρελαίου Θέρμανσης που διαπιστώνονται οπτικά.  
Χημικός Έλεγχος 
Διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) εργαστηριακά. Ο χημικός έλεγχος μπορεί 
να ζητηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής του ΔΕΥΑΒ και η δειγματοληψία, η αποστολή 
δειγμάτων στο Γενικό Χημείο του Κράτους και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
δειγματοληψίας θα γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 54/2015 (ΦΕΚ 
462/Β/24.02.2016). Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του Βυτιοφορέα, το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 8 Σύμβαση-διάρκεια - τροποποίηση  
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Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης την οποία αναλαμβάνει και να 
καταθέσει τις κατά το άρθρο 6 της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση. Η σύμβαση 
καταρτίζεται με μέριμνα της ΔΕΥΑ Βέροιας. 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή έως την 
ανάλωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο. 
Επίσης η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί στην περίπτωση που στη λήξη της δεν έχει 
προκύψει νέος προμηθευτής, ως την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή πιστώσεων που 
διαθέτει αυτή κατά τη λήξη της διάρκειάς της, μετά από σύμφωνη γνώμη του «προμηθευτή» και 
Απόφαση του διοικούντος οργάνου του φορέα. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη 
διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016  

Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης 
περιγράφεται ακολούθως:  
α) Διατυπώνεται η πρόθεση για λήψη παρατάσεως με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 
παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.  
β) Λαμβάνει χώρα γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή αξιολόγησης άρθρ. 
221 Ν. 4412/2016) και εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής.  
γ) Η παράταση γίνεται με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί με μονομερή της δήλωση (απόφαση), να ενεργοποιήσει τις 
ρήτρες τροποποιήσεων ή προαιρέσεων της σύμβασης, σε κάθε περίπτωση εντός του χρόνου 
εκτέλεσης της σύμβασης με κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ανάδοχο εντός προθεσμίας 
πέντε (5) ημερών από τη λήψη της. Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του 
αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, 
όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. 
(α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να 
του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει 
(ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει 
στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  
 
Άρθρο 9 Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση  
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με 
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή 
μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου 
με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 
συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο 
προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  
3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν 
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από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση 
που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.  
 
Άρθρο 10 Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις  

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά, με έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών 
τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής 
των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση.  

Κρατήσεις-Φόροι:  Οι κάθε είδους φόροι και εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων, ΙΚΑ, 
έξοδα δημοσιότητας καθώς και επιβαρύνσεις που τυχόν επιβληθούν αναδρομικά βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον με κρατήσεις 0,1% του κάθε τιμολογίου για την 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
 
Άρθρο 11. Τεχνικά Στοιχεία Προσφοράς- Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς. 

Ο Προμηθευτής με την τεχνική του προσφορά πρέπει να  υποβάλει επι ποινή αποκλεισμού   
Α). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται:  
το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους 
καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 
ότι τα προσφερόμενα είδη ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε. 
ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία στις τεχνικές προδιαγραφές. 
Β). Άδεια εμπορίας υγρών καυσίμων κατηγορίας Α ή άδεια λιανικής εμπορίας, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις,  
Με τον όρο «άδεια λιανικής εμπορίας» εννοείται η άδεια πρατηριούχου υγρών καυσίμων ή η άδεια 
πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ή χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, 
Επίσης ο Προμηθευτής πρέπει να έχει εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών 
εκροών, εφόσον αυτό προβλέπεται στην εν λόγω άδεια 
Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86,όπου θα αναφέρει ότι θα διαθέτει μεταφορικά μέσα για τη 
διανομή του πετρελαίου θέρμανσης τα  οποία  πληρούν  τα  προβλεπόμενα  από  την  κείμενη  
νομοθεσία  μέτρα προστασίας και ασφάλειας για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την 
παραλαβή. Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους πετρελαίου 
θέρμανσης, τότε στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρονται επίσης ο αριθμός, η 
συνολική χωρητικότητα και ο τόπος εγκατάστασης των δεξαμενών αποθήκευσης του πετρελαίου 
θέρμανσης, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν αναγράφονται στη σχετική άδεια. Επισημαίνεται ότι, στην 
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν χρειάζεται δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου, θα πρέπει, 
επίσης, να το αιτιολογήσει με σχετική υπεύθυνη δήλωση. 
Δ) Ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρονται οι αριθμοί των 
βυτιοφόρων οχημάτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, που διαθέτει, καθώς και οι αριθμοί κυκλοφορίας 
των ως άνω βυτιοφόρων οχημάτων. Με τη συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να 
συνυποβάλλονται και φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εν λόγω οχημάτων. 
Ε) Ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρει τα διυλιστήρια 
παρασκευής του πετρελαίου θέρμανσης και ο τόπος που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτών 
ΣΤ) Υπεύθυνη  δήλωση  Ν.  1599/86  με  την  οποία  θα  δηλώνει  τα  στοιχεία  διεύθυνσης  του  
πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αναλαμβάνει  την ευθύνη για  την έγκαιρη, σωστή και  
χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για τον αναθέτοντα φορέα, παράδοση των καυσίμων 
Ζ)   Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  του  διαγωνιζόμενου  ότι  έχει  λάβει  γνώση  των  
τεχνικών  προδιαγραφών,  των  όρων  της  παρούσας  διακήρυξης  και  των  σχετικών  με  αυτήν  
διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 

Βέροια  17/10/2022 
 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Δ.                                                           Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ 
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                             ΧΗΜΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ       
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΒΕΡΟΙΑΣ    (Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ )       
Διεύθυνση Τεχνικού 
Αρ. Μελέτης  29 / 2022  

  
 
 
 
               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 

πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά Κρατικά Διυλιστήρια  και 

θα 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. 

 

 

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.Α. Πετρέλαιο θέρμανσης 
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 

πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες 
εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου.  

Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και 
δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την 
απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 
πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή 
προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι 
της παραπάνω απόφασης.  

Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, 
όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 
χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου 
θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού 
κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5. 
 
 
Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια της ΔΕΥΑΒ αναλύεται παρακάτω: 
 
 
 
  Όρια  

Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Δείκτης κετανίου  40 - EN ISO 4264 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  Να αναφέρεται EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης % m/m - 0,30 EN ISO 10370 

Τέφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245 

Νερό και υπόστημα % v/v - 0,10 ASTM D1796 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α)  Κλάση 3 EN ISO 2160 
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Περιεκτικότητα σε θείο % m/m - 0,20 EN ISO 14596 

    EN ISO 8754 

    EN 24260 

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s  6 EN ISO 3104 

Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350 oC % (v/v/) 85 - Pr EN ISO 3405: 1998 

(α) Διάρκεια : 3 ώρες 

 
Πίνακας 3.2 
  Όρια  Μέθοδος 

Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία Α Κατηγορία Β ελέγχου 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) oC - -5 EN 116 

Σημείο ροής oC 0 -9 ASTM D97 

    ASTM D 5950 

    ISO 3016 

Όπου : 
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 
Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 

 
Επίσης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο κίνησης. 

 
 
 
2.Β. Βενζίνη αμόλυβδη 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 
πληροί η αμόλυβδη βενζίνη, 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 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο 
ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92. 
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 Διεύθυνση 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. 
Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη 
στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. 
Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης 
αιθανόλης Δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM 
D 1613/1991. 
Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με την 
απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και 
μέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες : 
 
Πίνακας 2.1 
  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  720 775 EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 
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Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100ml - 5 EN ISO 6246 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h 
στους 50o C) 

 Κλάση 1  EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση Λεπτά 360 - EN ISO 7536 

Εμφάνιση  Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση 

 
Πίνακας 2.2 
Παράμετρος Μονάδες   Όρια  Μέθοδοι 

   Κλάση Α (α) Κλάση C (α) Κλάση C1 (α) ελέγχου 

Τάση ατμών  Ελάχ. 45,0 50,0 50,0 EN 12/1993 
 kg/m3  Μεγ. 60,0 80,0 80,0 Pr EN 13016-1:1997 

(DVPE) (γ) 

% απόσταγμα στους 70 oC Ε70 % (v/v) Ελάχ. 20,0 22,0 22,0 Pr EN ISO 3405:1998 

 % (v/v) Μεγ. 48,0 50,0 50,0 (δ) 

% απόσταγμα στους 100 oC Ε100 % (v/v) Ελάχ. 46,0 46,0 46,0  

 % (v/v) Μεγ. - 71,0 71,0 (δ) 

% απόσταγμα στους 150 oC Ε150 % (v/v) Ελάχ. 75,0 75,0 75,0  

 % (v/v) Μεγ. - - -  

Τέλος απόσταξης oC Μεγ. 210 210 210 Pr EN ISO 3405:1998 

Υπόλειμμα απόσταξης % (v/v) Μεγ. 2 2 2 Pr EN ISO 3405:1998 

Δείκτης απόσταξης (VLI)        
(10VP+7E70) (β)  Μεγ. - - 1.050  

 
(α)  Κλάση Α (Θερινή περίοδος) :  Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους. 

Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους. 
Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με 

απόφαση της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, 
δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 
(β) όπου: VP = Τάση ατμών 
Ε70 = απόσταγμα στους 70ο C. 
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, 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, όπως καθορίζονται στον 
ανωτέρω πίνακα. 

(γ) Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το 
VLI. 
(δ) Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70). 
Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 
περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995. 
 

Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ.). 

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη της με βενζίνη SUPER ή νερό ή πετρέλαιο. 

 
 
2.Γ. Πετρέλαιο κίνησης 
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το 
πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων 
Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε 
θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την 
απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και 
μέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα 
πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της 
παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 
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Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών 
ή ιχνηθέτου. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, 
πάντα σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες : 
 

Πίνακας 1.1 
  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Δείκτης κετανίου  46,0 - EN ISO 4264 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  820 845 EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης) % m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Τέφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245 

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

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος  Κλάση 1  EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση g/m3  - 25 EN ISO 12205 

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 EN ISO 12662 

Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς σφαιριδίου  μm - 460 ISO 12156-1 

(wsd 1,4) στους 60 oC     

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Απόσταξη:      

Απόσταγμα στους 250 oC % (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405: 1998 

Απόσταγμα στους 350 oC % (v/v) 85 - Pr EN ISO 3405: 1998 

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

  

(α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο 
στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο 
ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να 
γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN ISO 13759. 
Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. 
Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m 
μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών. 
(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% και 
90% (v/v). 
(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ). 
 
Πίνακας 1.2 
  Όρια  Μέθοδος 

Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία Α (β) Κατηγορία C (β) ελέγχου 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) (α) oC +5 -5 EN 116 

  

(α) 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. 
(β) Όπου : 
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 
Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 
 

Επίσης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 
 

2.Δ. Υγραέριο (lpg) κίνησης 
Η θέσπιση νέων προδιαγραφών για τα υγραέρια που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα 

αυτοκινήτων καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 589 3η έκδοση του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης, το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό. 
Ως υγραέρια καύσιμα νοούνται τα υγραέρια κίνησης, που διατίθενται στην αγορά της Ελληνικής 
Επικράτειας και παράγονται στην Ευρωπαϊκή  Ένωση ή σε χώρες ΕΖΕΣ συμβαλλόμενα μέρη στη 
συμφωνία Ε.Ο.Χ. σύμφωνα με έγκυρα διεθνή τεχνικά πρότυπα, προδιαγραφές ή/και διαδικασίες 
παραγωγής και ελέγχου και παράλληλα ανταποκρίνονται δεόντως και ικανοποιητικά στις 
λειτουργικές απαιτήσεις μηχανών εσωτερικής καύσης σχεδιασμένων να λειτουργούν με καύσιμα 
του είδους αυτού. 
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Ως υγραέριο κίνησης, για την ελληνική επικράτεια και για τη χρονική περίοδο από 15 Νοεμβρίου 
έως 15 Μαρτίου κάθε έτους, ορίζεται ο τύπος Γ όπως προδιαγράφεται στο Παράρτημα Ε του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 589 3η έκδοση του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης. 
Τα δείγματα των υγραερίων κίνησης λαμβάνονται όπως περιγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
4257 και/ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις εθνικών προτύπων ή κανονισμών που αφορούν 
δειγματοληψίες υγραερίων κίνησης. Κατά την εξέταση των δειγμάτων υγραερίου κίνησης 
εφαρμόζονται οι μέθοδοι ελέγχου που περιγράφονται στον πίνακα 1 του ιδίου προτύπου. 
Οι σημάνσεις στις αντλίες παροχής υγραερίων κίνησης και οι διαστάσεις των σημάνσεων αυτών 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. 
Υγραέρια κίνησης μπορούν να διατίθενται στην ελληνική αγορά μόνον εφόσον συμφωνούν με τις 
προδιαγραφές της παρούσας απόφασης ή κάθε άλλο κανονισμό ή προδιαγραφή που ισχύει σε 
άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και που αποδεδειγμένα εγγυάται ισοδύναμο επίπεδο 
ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, στις ίδιες κλιματολογικές 
συνθήκες. 
 
 
2.Ε. Λιπαντικά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Λάδι πετρελαιοκινητήρα 
SAE 15W40, ACEA E2/B2/A2, SAE 20W50, ACEA 

E3/E5/B3/B4 

Λάδι βενζινοκινητήρα 
SAE 15W40, ACEA E2/B2/A2, SAE 20W50, ACEA 

E3/E5/B3/B4 

Βαλβολίνη SAE 85W, SAE 90W, 140APIGL4, APIGL4MIL2105 

Λάδι για κιβώτια μετάδοσης ATF 200 DEXTRON IID, ATF 200 DEXTRON III 

Λάδι υδραυλικού ISO 68 DIN 51524 HL 

Γράσσο λιθίου DIN 51520 NLGI-2 

Υγρά φρένων DOT – 4 

Λάδι για δίχρονους κινητήρες JASO FA, JASO FB, JASO FC 

Αντιψυκτικό SAE J-1034 

 
 
Βέροια  17/10/2022 

 

 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Δ.                                                           Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ 
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                             ΧΗΜΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ       
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΒΕΡΟΙΑΣ    (Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ )       
Διεύθυνση Τεχνικού 
Αρ. Μελέτης  29 / 2022  

  
 
 
 
               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022 
 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. 
Τ.Μ. ( 
€ )  με 
ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
( € ) 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  Lt 23.500 2,111 49.608,50 40.006,85 

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Lt 17.635 1,406 24.794,81 19.995,81 

3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 οκτ. Lt 10.500 2,005 21.052,50 16.977,82 

4 ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) ΚΙΝΗΣΗΣ Lt 700 0,958 671,60 541,61 

5 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   5w-40 , 10w-

40 
Lt 150 20,000 

3.000,00 2.419,35 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 52.485   99.127,41 79.941,46 

ΦΠΑ 24%       19.185,95 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ     79.941,46 99.127,41 

 
Για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης λήφθηκαν υπόψη τα Δελτία 

επισκόπησης τιμών καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με τις μέσες τιμές λιανικής 
πώλησης καυσίμων για τον Νομό Ημαθίας της 15/10/2022   
 

Βέροια  17/10/2022 

 

 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Δ.                                                           Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ 
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                             ΧΗΜΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ       
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΒΕΡΟΙΑΣ    (Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ )       
Διεύθυνση Τεχνικού 
Αρ. Μελέτης  29 / 2022  

  
 
 
 
               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022 
 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

Αριθμ. Ολογράφως   

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  Lt 23.500     
Οι εκπτώσεις 

αφορούν Μέσες 
Λιανικές τιμές 
Καυσίμων του 

Δελτίου 
Πιστοποίησης 

Τιμών για το Νομό 
Ημαθίας από το 
Παρατηρητήριο 
Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του 
Υπουργείου 

Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας 

, ενώ των 
ελαιολιπαντικών 

αφορά τιμές 
τιμοκαταλόγου. 

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Lt 17.635     

3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 οκτ. Lt 10.500     

4 ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) ΚΙΝΗΣΗΣ Lt 700     

5 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5w-40 

Lt 

75     

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10w-40 75     

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει χωρίς καμιά αλλαγή για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από 

την ημέρα του διαγωνισμού. 

 

 

Βέροια  ……./……./ 2022 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων) 

 

 

 

 
 


