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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

Αρ. Μελ. 22/2022 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Πξνκήζεηα Τγξψλ θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθώλ γηα ηνλ Γήκν Γίνπ Οιχκπνπ θαη 

ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ εηψλ 2023 θαη 2024 κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα έλα επηπιένλ έηνο (έηνο  

2025) » 

 

   

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α:  3.073.739,28€  
 

( 1.024.579,76€ γηα ην 2023, 1.024.579,76€ € γηα ην 2024  

θαη 1.024.579,76€ γηα ην 2025 (δηθαίωκα πξναίξεζεο)) 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΠΙΣΩΕΩΝ:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

                                           

                                                                     ΛΙΤΟΧΩΡΟ   5-7-2022 

σκβαηηθά ζηοητεία 
1) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

2) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

3) Σερληθή Έθζεζε 

4) Πξνυπνινγηζκφο 

5) Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

6) Έληππν Σερληθήο Πξνζθνξάο  

7) Τπεχζπλε Γήισζε γηα αλεθνδηαζκφ κε θαχζηκα θίλεζεο  

8) Τπεχζπλε Γήισζε γηα πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο    

9) Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ειαηνιηπαληηθψλ  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ  

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΙΣΟΥΩΡΟ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ   22/2022 

 

« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 

2023 ΚΑΙ 2024 ΜΔ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΣΟ 

(ΔΣΟ 2025) 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ» (πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο, πεηξειαίνπ θίλεζεο, βελδίλεο ακφιπβδεο θαη ειαηνιηπαληηθψλ) γηα ηηο αλάγθεο   ηνπ 

Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ  θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ έρεη  πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 

3.073.739,28€ (κε ηολ Φ.Π.Α.) γηα ηα έηε 2023 θαη 2024 κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα έλα 

επηπιένλ έηνο (έηνο 2025) [1.024.579,76€ γηα ην έηνο 2023, 1.024.579,76€ γηα ην έηνο 2024 

θαη 1.024.579,76€ γηα ην έηνο 2025 (δηθαίσκα πξναίξεζεο)] θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ 

ηδίνπο πφξνπο ηνπ θάζε λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη :  

 

α) γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, πεηξέιαην θίλεζεο θαη ηεο βελδίλεο ακφιπβδεο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ έθπησζεο ζηε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο αλά ηκήκα μερσξηζηά, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη 

απφ ην Παξαηεξεηήξην ηηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην Ννκφ Πηεξίαο ή ηνλ αξκφδην θνξέα φπσο ηζρχεη θάζε θνξά 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη  

 

β) γηα ηα ειαηνιηπαληηθά ε ρακειφηεξε ηηκή.  

 

Οη πνζφηεηεο  πξνυπνινγίζηεθαλ γηα κελ ηνλ Γήκν  ζχκθσλα κε ην απφ 29-6-2022 έγγξαθν ηνπ 

Γεκάξρνπ, γηα δε ηα Ν.Π. ηνπ Γήκνπ πξνυπνινγίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο 

απηψλ. ( ππ΄ αξηζ. 17/2022 απφθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ππ΄ αξηζ. 16/2022 

απφθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο  ρνιηθήο Δπηηξνπήο) 

 

Σα σπό προκήζεηα είδε ζε όζε ποζόηεηα θρηζεί απαραίηεηε, αποησπώλεηαη 

ζσγθεληρωηηθά ζηολ παραθάηω πίλαθα:  
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ΣΜΗΜΑ ΦΟΡΔΑ  
ΠΡΟΤ/ΜΟ 

ΔΣΟΤ 2023 

ΠΡΟΤ/ΜΟ 

ΔΣΟΤ 2024 

ΠΡΟΤ/ΜΟ 

ΔΣΟΤ 2025 ΠΡΟΤ/ΜΟ 

ΔΣΩΝ 2023, 2024 

ΚΑΙ 2025 

ΦΠΑ 24%  ΤΝΟΛΟ 
(ΓΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΔΗ)  

ΣΜΖΜΑ 1 

Πξσηνβάζκηα ρνιηθή 

Δπηηξνπή Γήκν π Γίνπ 
– Οιχκπνπ πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 

160.625,00 160.625,00 160.625,00 481.875,00 115.650,00 597.525,00 

ΣΜΖΜΑ 2 

Γεπηεξνβάζκηα 

ρνιηθή Δπηηξνπή  
Γήκνπ Γίνπ – 

Οιχκπνπ πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 

96.375,00 96.375,00 96.375,00 289.125,00 69.390,00 358.515,00 

ΣΜΖΜΑ 3 
Γήκνο Γίνπ – 

Οιχκπνπ πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 

89.950,00 89.950,00 89.950,00 269.850,00 64.764,00 334.614,00 

ΣΜΖΜΑ 4 
Γήκνο Γίνπ – 

Οιχκπνπ πεηξέιαην 

θίλεζεο  

347.970,00 347.970,00 347.970,00 1.043.910,00 250.538,40 1.294.448,40 

ΣΜΖΜΑ 5 
Γήκνο Γίνπ – 

Οιχκπνπ βελδίλε 

ακφιπβδε 

78.679,00 78.679,00 78.679,00 236.037,00 56.648,88 292.685.,88 

ΣΜΖΜΑ 6 
Γήκνο Γίνπ – 

Οιχκπνπ 

(ειαηνιηπαληηθά) 

52.675,00 52.675,00 52.675,00 158.025,00 37.926,00 195.951,00 

  ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 826.274,00 826.274,00 826.274,00 2.478.822,00 594.917,28 3.073.739,28 

 

 

 

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα ην 

ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θάζε ηκήκαηνο είηε ζε έλα ή ζε πεξηζζφηεξα ή ζε φια ηα 

ηκήκαηα φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ κειέηε (22/2022). 

 

 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζα βαξχλεη αλαινγηθά ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

Μεηοδόηες αλαδεηθλύεηαη  

 

α) γηα ηα ηκήκαηα 1, 2, 3, 4 θαη 5 ν πξνζθέξσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζηε κέζε ηηκή 

ιηαληθήο πψιεζεο αλά ηκήκα μερσξηζηά, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ην Παξαηεξεηήξην ηηκψλ 

πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην Ννκφ Πηεξίαο ή 

ηνλ αξκφδην θνξέα φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη  

 

β) γηα ηο ηκήκα 6 ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξή ηηκή.  

 

Σόπος - Σρόπος παράδοζες  
Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ ειαηνιηπαληηθψλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά 

(ηκεκαηηθά), ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 

ηνπ Πξνζψπσλ αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο θαη θαηφπηλ εληνιήο. Ο Γήκνο θαη ηα 

Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα  δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζνπλ ην ζχλνιν ησλ θαπζίκσλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ νη αλάγθεο απηψλ επηβάιινπλ φηη δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε ιήςε φιεο ηεο αληίζηνηρεο εθηηκνχκελεο σο κέγηζηεο απαξαίηεηεο πνζφηεηαο, 

θαη ν πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα απηφ. 
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Α) Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη απεπζείαο ζηηο απνζήθεο (δεμακελέο) ηνπ Γήκνπ 

θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, παξνπζία ππαιιήινπ ζε ψξα εξγαζίαο. Οη παξαγγειίεο ζα 

γίλνληαη κία (1) κέξα πξηλ ηελ παξάδνζε θαη ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο εθηειεί 

κέρξη ην κεζεκέξη ηεο επφκελεο εκέξαο αθαηξνπκέλσλ ησλ αξγηψλ. 

 

Β) Σν πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε βελδίλε ζα παξαδίδεηαη ζηηο απνζήθεο (δεμακελέο) ησλ 

ηδηφθηεησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαλνκήο θαπζίκσλ ηνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ θαη 

ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο.  

 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ζχλνιν ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ ζα εθνδηάδνληαη κε πεηξέιαην – βελδίλε απεπζείαο απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο θαπζίκσλ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα δηαζέηνπλ αληιίεο θαπζίκνπ κε 

κεηξεηή αθξηβείαο, θαηφπηλ εηδηθήο εληνιήο. 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη ηνλ Γήκν θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα κε 

πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε ρσξίο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα άξλεζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Οθείιεη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εηδηθή εληνιή απφ ηνλ Γήκν θαη ζε νπνηαδήπνηε 

ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαηεξίνπ ηνπ λα πξνβεί άκεζα ρσξίο θακία ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

ζηελ ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ. πλεπψο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβιέπεη 

θαη λα έρεη άκεζε δηαζέζηκε ηελ πνζφηεηα ησλ θαπζίκσλ πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηνλ 

θαζεκεξηλφ αλεθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ ζε  ζπλελλφεζε κε ην γξαθείν θίλεζεο 

ηνπ Γήκνπ. 

 

Γ) Σα ειαηνιηπαληηθά ζα παξαδνζνχλ ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ ζην Ληηφρσξν ζε 4 ή 5 

παξηίδεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνκεζεχεη ηνλ Γήκν θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα κε 

πγξά θαχζηκα θαη ειαηνιηπαληηθά, ν Γήκνο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα ζα ηα 

πξνκεζεχνληαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ηπρφλ δε δηαθνξά ηεο ηηκήο θαηαινγίδεηαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή θαη ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016  

 

Γηθαίωκα ζσκκεηοτής 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
1
. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο 

δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ 

γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ 

γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο 

2. Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη 
ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ 
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο 
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νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθόζνλ ηνπο 
αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 

ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα 
κέιε ηεο επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.   

Ιζτύς Προζθορώλ- θραηήζεης  

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ 

πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, θαη' αλψηαην 

φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. ε πεξίπησζε 

αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, γηα ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Μεηά 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 θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλνπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 

πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 

Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε 

ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνία 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ  ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) . 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% 

θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 1% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.  

 

Οη θξαηήζεηο ππέξ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ   πνπ αθνξνχλ θαχζηκα γηα ηελ  θίλεζε ησλ 

ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ επηβαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. (Ν. 4071/12 άξζξν 6 παξ. 15)  

 

Αλαθοίλωζε Καηαθύρωζες  
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο 

απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν 

φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, 

επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκέλα 

Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». Μεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο 

ΑΔΠΠ. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο 

 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απόθαζε θαηαθύξσζεο ζε όινπο ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ 
δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά,  
β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε 
πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο 
θαηά ηεο απόθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά 
ηεο απόθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεί απόθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθύιαμε ηεο 
ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη  ζην ηειεπηαίν εδάθην 
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 
γ) νινθιεξσζεί επηηπρώο ν πξνζπκβαηηθόο έιεγρνο από ην Διεγθηηθό πλέδξην, 
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθόζνλ απαηηείηαη, 
θαη  
δ) ν  πξνζσξηλόο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα 
από ζρεηηθή πξόζθιεζε, ππεύζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζύκθσλα κε όζα 
νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη, δελ έρνπλ 
επέιζεη ζην πξόζσπό ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ 
λ. 4412/2016 θαη κόλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνύ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο. Η ππεύζπλε δήισζε 
ειέγρεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεύεηαη ζην ζπκθσλεηηθό. Δθόζνλ 
δεισζνύλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη από ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνύ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκόδην απνθαηλόκελν όξγαλν. 
 
Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί 

ηνλ αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

ζην ΔΖΓΖ, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία  

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε 

ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ 

αλάδνρν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 

ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή,  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ 

άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη 

λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

 

 

Δγγσήζεης 

 

1. Δγγύεζε ζσκκεηοτής ζηολ δηαγωληζκό. 

 
 
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, 
θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνύ  8.265,00 επξώ γηα νιόθιεξε ηελ ζύκβαζε θαη γηα 
θάζε ηκήκα όπσο θαίλεηαη παξαθάησ :  
 
ΣΜΗΜΑ 1  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ 1.607,00 €  

ΣΜΗΜΑ 2  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    964,00 €  

ΣΜΗΜΑ 3  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    900,00 €  

ΣΜΗΜΑ 4  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ 3.480,00 € 

ΣΜΗΜΑ 5  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    787,00 € θαη  

ΣΜΗΜΑ 6  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    527,00 €  

 

2. Δγγύεζε θαιής εθηέιεζες ηες ζύκβαζες. 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ε νπνία ζα 

απεπζχλεηαη ζην λνκηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν αθνξά ε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 

ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

 

Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ εγγπεηηθή ζα απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. 

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Παραιαβή ηωλ σιηθώλ 
H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ 

δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη 

ν αλάδνρνο.  

 

Σολίδεηαη όηη ο Γήκος θαη ηα Νοκηθά ηοσ Πρόζωπα δηαηερούλ ηο δηθαίωκα λα αποζηέιιοσλ 

δείγκαηα από ηα θαύζηκα θαη ηα ειαηοιηπαληηθά ώζηε λα ειέγτεηαη ηόζο ε ποηόηεηα όζο θαη ηο 

αλ πιερούλ ηης απαηηούκελες προδηαγραθές ζηο Γεληθό Υεκείο ηοσ Κράηοσς 

 

Σρόπος Πιερωκής 

 

Α) Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ ειαηνιηπαληηθψλ απφ ηνλ Γήκν ζα γίλεηαη 

ηκεκαηηθά θαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ησλ θαπζίκσλ (θαη ησλ ειαηνιηπαληηθψλ) πνπ 

παξαδίδνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ θαη ηελ χπαξμε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. Ο πξνκεζεπηήο γηα ηα 

πγξά θαχζηκα ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζεσξεκέλα ηα ηηκνιφγηα απφ ην Παξαηεξεηήξην 
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ηηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην Ννκφ 

Πηεξίαο ή ηνλ αξκφδην θνξέα φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Ζ εμφθιεζε απηψλ ζα γίλεηαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ κέζα ζε προζεζκία 20 

εκερώλ.  
 

Β) Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ θαπζίκσλ απφ ηα Ννκηθά Πξφζσπα ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη 

γηα ην 100% ηεο αμίαο ησλ θαπζίκσλ πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ, 

χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία πνπ δηέπεη απηά κέζα ζε προζεζκία 20 εκερώλ. 

 

Ο πξνκεζεπηήο γηα ηα πγξά θαχζηκα ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζεσξεκέλα ηα ηηκνιφγηα 

απφ ην Παξαηεξεηήξην ηηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην Ννκφ Πηεξίαο ή ηνλ αξκφδην θνξέα φπσο ηζρχεη θάζε θνξά 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

 

 

 

Ληηότωρο, 5-7-2022 

 

 

Ο σληάθηες 

 

 

 

 

Κωλζηαληίλος ηρογγύιες 

ΠΔ Περηβαιιοληοιόγωλ (ΠΔ Υεκηθώλ) 

Θεωρήζεθε 

Ο Γηεσζσληής Σετληθώλ Τπερεζηώλ 

Περηβάιιοληος θαη Ποιεοδοκίας 

 

 

θ.α.α 

Ηραθιής Υαηδεκήηρος  

Ποιηηηθός Μεταληθός 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ                                                                  

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΙΣΟΥΩΡΟ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ   22/2022 
 

« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 

2023 ΚΑΙ 2024 ΜΔ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΣΟ 

(ΔΣΟ 2025) 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Α) Σετληθές προδηαγραθές θασζίκωλ 

Οη πην θάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο 

αλάγθεο   ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ  θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα ηα έηε 2023 

θαη 2024 κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα έλα επηπιένλ έηνο (έηνο  2025) θαη ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ θάζε λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

 

Σα ππφ πξνκήζεηα πγξά θαχζηκα ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη 

ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ  πξέπεη λα είλαη πνηφηεηαο φκνηαο κε εθείλε πνπ παξάγνπλ 

ηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα. 

 

Δπίζες : 

1. Πεηξέιαην θίλεζεο                 
Γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη νη κέζνδνη δνθηκψλ ηεο 

Κ.Τ.Α. 76/2016/16 (ΦΔΚ 4217 Β/28-12-2016-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 241 Β/2-2-

17): Πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν 

θηλεηήξσλ - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκψλ. 

 

Γεληθές Απαηηήζεης θαη Μέζοδοη Γοθηκώλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ηες Κ.Τ.Α. 

76/2016/16) 

ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΜΟΝΑΓΑ 
ΟΡΙΑ(1) 

ΜΔΘΟΓΟ ΓΟΚΙΜΗ (2) 
Καηώηερο Μέγηζηο 

Αξηζκφο θεηαλίνπ  51,0  
ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 5165 ΔΛΟΣ ΔΝ 

15195 ΔΛΟΣ ΔΝ 16144 

Γείθηεο θεηαλίνπ βάζεη 

ππνινγηζκνχ 
 46,0  ΔΛΟΣ EN ISO 4264 

Ππθλφηεηα (ζηνπο 15°С) kg/m3 820,0 845,0 
ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 3675 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

12185 

Πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί 

πδξνγνλάλζξαθεο 
% m/m - 8,0 ΔΛΟΣ EN 12916 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν mg/kg - 10,0 
ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20846 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

20884 ΔΛΟΣ EN ISO 13032 

εκείν αλάθιεμεο °С 

Βιέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 

methods for automotive diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 590 

+NA:2014 

Τπφιεηκκα άλζξαθα (ζε 

ππφιεηκκα 10% απφζηαμεο) 
% m/m 

Βιέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 

methods for automotive diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 590 

+NA:2014 
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Πεξηεθηηθφηεηα ζε ηέθξα % m/m 

Βιέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 

methods for automotive diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 590 

+NA:2014 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ mg/kg 

Βιέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 

methods for automotive diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 590 

+NA:2014 

Αησξνχκελα ζσκαηίδηα mg/kg 

Βιέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 

methods for automotive diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 590 

+NA:2014 

Γηάβξσζε ειάζκαηνο ραιθνχ 

(3 ψξεο ζηνπο 50 °С) 

Καζνξηζκφο 

ηηκήο 

Βιέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 

methods for automotive diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 590 

+NA:2014 

ηαζεξφηεηα ζηελ νμείδσζε 

g/m3 Βιέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 

methods for automotive diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 590 

+NA:2014 h 

Ληπαληηθή ηθαλφηεηα, 

δηάκεηξνο ηνπ δηνξζσκέλνπ 

ζεκείνπ θζνξάο (wsd 1,4) 

ζηνπο 60 °С 

κm 

Βιέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 

methods for automotive diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 590 

+NA:2014 

Ημψδεο ζηνπο 40°C mm2/s 

Βιέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 

methods for automotive diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 590 

+NA:2014 

Απφζηαμε % (λ/λ) 

Βιέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 

methods for automotive diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 590 

+NA:2014 

- % (λ/λ) αλαθηψκελν ζηνπο 

250 °С, 

- % (λ/λ) αλαθηψκελν ζηνπο 

350 °С, % 

(λ/λ) 

Βιέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test 

methods for automotive diesel fuel ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 590 

+NA:2014 

- 95% (V/V) αλαθηψκελν 

ζηνπο: 
°С - 360  

Πεξηεθηηθφηεηα ζε κεζπ- 

ιεζηέξεο ιηπαξψλ νμέσλ 

(FAME) (3) 

% (λ/λ)  7,0 ΔΛΟΣ EN 14078 

εκείσζε: Οη ηδηφηεηεο πνπ είλαη ππνγξακκηζκέλεο αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 98/70/ΔΚ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο, φπσο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην εζληθφ δίθαην. 

(1) Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή είλαη «αιεζείο ηηκέο». Καηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ηνπο εθαξκφζηεθαλ νη φξνη ηνπ ISO 4259 «Πξντφληα 

πεηξειαίνπ - Καζνξηζκφο θαη εθαξκνγή δεδνκέλσλ αθξηβείαο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο 

δνθηκήο», ελψ ζηνλ θαζνξηζκφ ειάρηζηεο ηηκήο έρεη ιεθζεί ππφςε κία ειάρηζηε δηαθνξά 

2R άλσ ηνπ κεδελφο (R = αλαπαξαγσγηκφηεηα). Σα απνηειέζκαηα ησλ κεκνλσκέλσλ 

κεηξήζεσλ εξκελεχνληαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ISO 4259:2006. 

(2) Μέζνδνη δνθηκψλ είλαη εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 590 

+ΝΑ:2014. Σα πξφηππα δνθηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 590 

+ΝΑ:2014 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. ε φζα εμ απηψλ δελ 

αλαθέξεηαη ην έηνο εθδφζεσο ζεσξείηαη φηη ηζρχεη ε ηειεπηαία έθδνζή ηνπο. Δίλαη 

δπλαηφλ λα ζεζπίδεηαη αλαιπηηθή κέζνδνο ε νπνία θαζνξίδεηαη εηδηθά πξνο 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590 +ΝΑ:2014, εθφζνλ κπνξεί λα απνδεηρζεί 

φηη ε λέα κέζνδνο παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα αθξίβεηα θαη ηνπιάρηζηνλ ην ίδην επίπεδν 

πηζηφηεηαο κε ηελ αλαιπηηθή κέζνδν πνπ αληηθαζηζηά. 

(3) Σν FAME ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ ζεζπηζκέλε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 

14214. 

 

Ζ δεηγκαηνιεςία ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 

3170 ή ΔΛΟΣ ΔΝ 3171 ή ΔΛΟΣ ΔΝ 14275 ή ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΑΥ 13/85 

(ΦΔΚ 314/Β/1985). 



11 
 

Σα δείγκαηα εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ 

απφθαζε ΑΥ 54/2015, «Γηαδηθαζίεο δεηγκαηνιεςίαο, εμέηαζεο θαη γλσκνδφηεζεο 

πεξί ηεο θαλνληθφηεηαο ή κε δεηγκάησλ πγξψλ θαπζίκσλ» (ΦΔΚ 462/Β/2015). 

 

 

 

2. Ακόισβδε βελδίλε 

Γηα ηελ ακφιπβδε βελδίλε νπνία ε πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

βελδηλνθηλεηήξεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγνχλ κε ακφιπβδε βελδίλε 

εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη νη κέζνδνη δνθηκψλ ηεο Κ.Τ.Α. 147/2015/16 

(ΦΔΚ 293 Β/12-02-2016) “Καύζηκα απηνθηλήησλ - ακόιπβδε βελδίλε -απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκώλ”. 

Οη πξνδηαγξαθέο ηεο βελδίλεο θαζνξίδνληαη από ηηο παξακέηξνπο όπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Α, Β, Γ θαη Δ, Γ ηεο Κ.Τ.Α. 147/2015/16. Οη 
κέζνδνη δνθηκώλ ησλ παξακέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο, είλαη 
απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρεηηθό πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 228:2014. Δίλαη 
δπλαηόλ λα ζεζπίδεηαη κέζνδνο δνθηκήο ε νπνία θαζνξίδεηαη εηδηθά πξνο 
αληηθαηάζηαζε ηεο αληίζηνηρεο ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 228:2014, εθόζνλ 
κπνξεί λα απνδεηρζεί όηη ε λέα κέζνδνο παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα αθξίβεηα 
(νξζόηεηα θαη πηζηόηεηα) κε ηελ κέζνδν πνπ αληηθαζηζηά. 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
Πξνδηαγξαθέο γηα βελδίλεο ηνπ εκπνξίνπ κε κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε 
νμπγόλν 3,7% m/m πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από νρήκαηα κε θηλεηήξεο 
επηβαιιόκελεο αλάθιεμεο. 

Παξάκεηξνο (1) Μνλάδα Όξηα (2) 

  Διάρηζην Μέγηζην 

Δξεπλεηηθφο αξηζκφο νθηαλίνπ, RON 

(3) 
 95,0 - 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν mg/l - 5,0 

Ππθλφηεηα ζηνπο 15 
0
C 

Βιέπε «Table 1- Requirements and test 

methods for unleaded petrol with a maximum 

oxygen content of 3,7 % (m/m)» ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν mg/kg - 10,0 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε καγγάλην mg/l - 2 (απφ 1/1/2014) 

Αληνρή ζηελ νμείδσζε 

Βιέπε «Table 1- Requirements and test 

methods for unleaded petrol with a maximum 

oxygen content of 3,7 % (m/m)» ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 

Πεξηερφκελα θνκηψδε 

Βιέπε «Table 1- Requirements and test 

methods for unleaded petrol with a maximum 

oxygen content of 3,7 % (m/m)» ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 
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Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο (3 ψξεο 

ζηνπο 50 
o
C) 

Βιέπε «Table 1- Requirements and test 

methods for unleaded petrol with a maximum 

oxygen content of 3,7 % (m/m)» ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 

Δκθάληζε απφ νπηηθή παξαηήξεζε ζε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

Βιέπε «Table 1- Requirements and test 

methods for unleaded petrol with a maximum 

oxygen content of 3,7 % (m/m)» ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 

Πεξηεθηηθφηεηα πδξνγνλαλζξάθσλ ζε 

Οιεθίλεο θαη Αξσκαηηθά 
% (v/v) 

  

 18,0 

- 35,0 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε βελδφιην % (v/v) - 1,0 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν % m/m - 3,7 

Ομπγνλνχρεο νπζίεο % (v/v)   

- Μεζαλφιε (πξέπεη λα πξνζηίζεληαη 

ζηαζεξνπνηεηέο) 
 - 3,0 

- Αηζαλφιε (κπνξεί λα ρξεηάδεηαη n 

πξνζζήθε ζηαζεξνπνηεηψλ) 

 

- 10,0 

- Ηζνπξνππιηθή αιθνφιε - 12,0 

-Ηζνβνπηπιηθή αιθνφιε - 15,0 

- Σξηηνηαγήο βνπηπιηθή αιθνφιε - 15,0 

- Αηζέξεο κε 5 ή πεξηζζφηεξα άηνκα 

άλζξαθα αλά κφξην  
- 22,0 

- Άιιεο νμπγνλνχρεο ελψζεηο (4) - 15,0 

εκείσζε:  Οη παξάκεηξνη πνπ είλαη ππνγξακκηζκέλεο αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 

98/70/ΔΚ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο. 

(1) Οη παξάκεηξνη κεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο δνθηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 228: 2014. Σα πξφηππα δνθηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 228:2014 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο.  Δίλαη 

δπλαηφλ λα ζεζπίδεηαη αλαιπηηθή κέζνδνο  ε νπνία  θαζνξίδεηαη εηδηθά πξνο  

αληηθαηάζηαζε  ηεο  αληίζηνηρεο κεζφδνπ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 228:2014, 

εθφζνλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα αθξίβεηα (νξζφηεηα 

θαη πηζηφηεηα) κε ηελ αλαιπηηθή κέζνδν πνπ αληηθαζηζηά. 

(2) Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή είλαη «αιεζείο ηηκέο». Καηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ηνπο εθαξκφζηεθαλ νη φξνη ηνπ ΔΛΟΣ EN ISO 

4259:2006 «Πξντφληα πεηξειαίνπ - Καζνξηζκφο θαη εθαξκνγή δεδνκέλσλ αθξηβείαο 

ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο δνθηκήο», ελψ ζηνλ θαζνξηζκφ ειάρηζηεο ηηκήο έρεη ιεθζεί 

ππφςε κία ειάρηζηε δηαθνξά 2R άλσ ηνπ κεδελφο (R = αλαπαξαγσγηκφηεηα). Σα 

απνηειέζκαηα ησλ κεκνλσκέλσλ κεηξήζεσλ εξκελεχνληαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην ΔΛΟΣ EN ISO 4259:2006. 
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(3) πληειεζηήο δηφξζσζεο 0,2 λα αθαηξείηαη απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ RON ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο νδεγίεο 2003/17/ΔΚ, 2009/30/ΔΚ θαη 2014/77/ΔΔ 

(4) Άιιεο κνλν-αιθνφιεο θαη αηζέξεο κε ηειηθφ ζεκείν δέζεσο πνπ δελ ππεξβαίλεη 

εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 228:2014. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
Πξνδηαγξαθέο γηα βελδίλεο ηνπ εκπνξίνπ κε κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε 
νμπγόλν 2,7% m/m πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από νρήκαηα κε θηλεηήξεο 
επηβαιιόκελεο αλάθιεμεο 

Παξάκεηξνο (1) Μνλάδα Όξηα (2) 

  Διάρηζην Μέγηζην 

Δξεπλεηηθφο αξηζκφο νθηαλίνπ, 

RON (3) 
 95,0 - 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν  mg/l 5,0 

Ππθλφηεηα ζηνπο 15 oC 

Βιέπε «Table 2- Requirements and test methods for 

unleaded petrol with a maximum oxygen content of 

2,7 % (m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν mg/kg - 10,0 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε καγγάλην mg/l - 2 (απφ 1/1/2014) 

Αληνρή ζηελ νμείδσζε 

Βιέπε «Table 2- Requirements and test methods for 

unleaded petrol with a maximum oxygen content of 

2,7 % (m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 

Πεξηερφκελα θνκηψδε 

Βιέπε «Table 2- Requirements and test methods for 

unleaded petrol with a maximum oxygen content of 

2,7 % (m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο 

(3 ψξεο ζηνπο 50oC) 

Βιέπε «Table 2- Requirements and test methods for 

unleaded petrol with a maximum oxygen content of 

2,7 % (m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 

Δκθάληζε απφ νπηηθή 

παξαηήξεζε ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο 

Βιέπε «Table 2- Requirements and test methods for 

unleaded petrol with a maximum oxygen content of 

2,7 % (m/m)» ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 

Πεξηεθηηθφηεηα 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζε 

 

Οιεθίλεο 

 

θαη Αξσκαηηθά 

% (v/v) 

  

- 18,0 

- 35,0 
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Πεξηεθηηθφηεηα ζε βελδφιην % (v/v) - 1,0 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν % m/m - 2,7 

Ομπγνλνχρεο νπζίεο % (v/v)   

- Μεζαλφιε (πξέπεη λα 

πξνζηίζεληαη ζηαζεξνπνηεηέο) 
 - 3,0 

- Αηζαλφιε (κπνξεί λα 

ρξεηάδεηαη ε πξνζζήθε 

ζηαζεξνπνηεηψλ) 

- Ηζνπξνππιηθή αιθνφιε 

-Ηζνβνπηπιηθή αιθνφιε 

- Σξηηνηαλήο βνπηπιηθή αιθνφιε 

 

 

5,0% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- Αηζέξεο κε 5 ή πεξηζζφηεξα 

άηνκα άλζξαθα αλά κφξην 

- Άιιεο νμπγνλνχρεο ελψζεηο (4) 

Σα πνζνζηά 

αλάκημεο θαη 

φγθν ππαθνχνπλ 

ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο κέγηζηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο 

ζε νμπγφλν 2,7% 

εκείσζε: Οη παξάκεηξνη πνπ είλαη ππνγξακκηζκέλεο αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 

98/70/ΔΚ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο. 

(1) Οη παξάκεηξνη κεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο δνθηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 228: 2014. Σα πξφηππα δνθηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 228:2014 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. Δίλαη 

δπλαηφλ λα ζεζπίδεηαη αλαιπηηθή κέζνδνο ε νπνία θαζνξίδεηαη εηδηθά πξνο 

αληηθαηάζηαζε ηεο αληίζηνηρεο κεζφδνπ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 228:2014, εθφζνλ 

κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα αθξίβεηα (νξζφηεηα θαη 

πηζηφηεηα) κε ηελ αλαιπηηθή κέζνδν πνπ αληηθαζηζηά. 

(2) Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή είλαη «αιεζείο ηηκέο». Καηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ηνπο εθαξκφζηεθαλ νη φξνη ηνπ ΔΛΟΣ EN ISO 

4259:2006 «Πξντφληα πεηξειαίνπ - Καζνξηζκφο θαη εθαξκνγή δεδνκέλσλ αθξηβείαο 

ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο δνθηκήο», ελψ ζηνλ θαζνξηζκφ ειάρηζηεο ηηκήο έρεη ιεθζεί 

ππφςε κία ειάρηζηε δηαθνξά 2R άλσ ηνπ κεδελφο (R = αλαπαξαγσγηκφηεηα). Σα 

απνηειέζκαηα ησλ κεκνλσκέλσλ κεηξήζεσλ εξκελεχνληαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην ΔΛΟΣ EN ISO 4259:2006. 

(3) πληειεζηήο δηφξζσζεο 0,2 λα αθαηξείηαη απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ RON ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο νδεγίεο 2003/17/ΔΚ, 2009/30/ΔΚ θαη 2014/77/ΔΔ 

(4) Άιιεο κνλν-αιθνφιεο θαη αηζέξεο κε ηειηθφ ζεκείν δέζεσο πνπ δελ ππεξβαίλεη 

εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 228:2014. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ  
Απαηηήζεηο πηεηηθόηεηαο γηα ηελ ακόιπβδε βελδίλε 

   

Όξηα (
(1) Γηα ηελ Διιάδα έρνπλ επηιεγεί νη ηύπνη θαη νη 

αληίζηνηρεο ρξνληθέο πεξίνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζην εζληθό 

παξάξηεκα ΝΑ.1 «Απαηηήζεηο εμαξηώκελεο από ηηο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο» ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ 228:2014 
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Με απόθαζε ηεο Γ/λζεο Δλεξγεηαθώλ Βηνκεραληθώλ & Χεκηθώλ 

Πξντόλησλ ηνπ ΓΧΚ, ζε θξίζηκεο πεξηόδνπο, δύλαηαη ε C1 λα 

παξαηείλεηαη θαη γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Μάξηην.
 

Δπηηξέπεηαη γηα έλα δεθαπελζήκεξν, 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 ζην 

Παξάξηεκα Γ
) 

Παξάκεηξνο Μνλάδα Διάρηζην Κιάζε Α Κιάζε C Κιάζε C1 

   Βιέπε «Table 3-Volatility classes for 

unleaded petrol with a maximum oxygen 

content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- 

Volatility classes for unleaded petrol with a 

maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» 

ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 Γηα ηε 

ζεξηλή πεξίνδνο απφ 1/5 έσο 30/9 κέγηζηε 

60,0 

  Μέγηζην 

Σάζε αηκψλ (VP) kPa  

70oC, E70 % (v/v) 

Βιέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol 

with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή 

«Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a 

maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 

απφζηαγκα ζηνπο 

100oC, E100 
% (v/v) Διάρηζην 46,0 46,0 46,0 

  Μέγηζην 

Βιέπε «Table 3- Volatility classes for 

unleaded petrol with a maximum oxygen 

content of 3,7 % (m/m)» ή «Table 4- 

Volatility classes for unleaded petrol with a 

maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» 

ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 

απφζηαγκα ζηνπο 

150oC, E150 
% (v/v) Διάρηζην 75,0 75,0 75,0 

ηέινο απφζηαμεο 

(FBP) 
oC 

Βιέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol 

with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή 

«Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a 

maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 

ππφιεηκκα 

απφζηαμεο 
% (v/v) 

Βιέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol 

with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή 

«Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a 

maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 



16 
 

Γείθηεο 

αηκφθξαμεο (VLI) 

(10VP+7E70) 

 

Βιέπε «Table 3- Volatility classes for unleaded petrol 

with a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m)» ή 

«Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a 

maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 228:2014 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΖ ΑΠΟΚΛΗΖ ΣΖ ΣΑΖ ΑΣΜΩΝ Δ ΒΔΝΕΗΝΖ ΠΟΤ 
ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΒΗΟΑΗΘΑΝΟΛΖ 

Πεξηερφκελν βηναηζαλφιεο (% 

v/v) 

Δπηηξεπφκελε απφθιηζε ηεο ηάζεο αηκψλ (kPa)(
 (1) 

Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή είλαη «αιεζείο ηηκέο». Καηά ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ νξηαθώλ ηηκώλ ηνπο εθαξκόζηεθαλ νη όξνη ηνπ πξνηύπνπ EN 

ISO 4259:2006 "Πξντόληα πεηξειαίνπ - Καζνξηζκόο θαη εθαξκνγή δεδνκέλσλ 

αθξηβείαο ζε ζρέζε κε ηηο κεζόδνπο δνθηκήο", ελώ ζηνλ θαζνξηζκό ειάρηζηεο 

ηηκήο, ειήθζε ππόςε ειάρηζηε δηαθνξά 2R πάλσ από ην κεδέλ (R = 

αλαπαξαγσγηκόηεηα). Τα απνηειέζκαηα κεκνλσκέλσλ κεηξήζεσλ 

εξκελεύνληαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ πξνηύπνπ EN ISO 4259:2006.
 

Η επηηξεπόκελε απόθιηζε ηεο ηάζεο αηκώλ γηα ελδηάκεζε πεξηεθηηθόηεηα 

βηναηζαλόιεο κεηαμύ ησλ παξαπάλσ ηηκώλ θαζνξίδεηαη κε γξακκηθή 

παξεκβνιή κεηαμύ ηεο ακέζσο κεγαιύηεξεο θαη ακέζσο κηθξόηεξεο ηηκήο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ βηναηζαλόιεο ζε ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή.
) 

0 0 

1 3,7 

2 6,0 

3 7,2 

4 7,8 

5 8,0 

6 8,0 

7 7,9 

8 7,9 

9 7,8 

10 7,8 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΟΝ ΑΡΗΘΜΟ ΟΚΣΑΝΗΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΑ, (MON) 

Παξάκεηξνο (1) 

Δξεπλεηηθφο αξηζκφο νθηαλίνπ, RON 

ζχκθσλα κε ηε δήισζε δηάζεζεο ηνπ 

πξνΐφληνο(2) 

Αξηζκφο νθηαλίνπ θηλεηήξα, MON 

(2) [ειάρηζην] 

95 έσο θαη 96 85 

97 έσο θαη 98 86 

κεγαιχηεξν ηνπ 98 87 
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(1) - Ζ παξάκεηξνο MON κεηξάηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν δνθηκήο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 228: 2014. Σα πξφηππν δνθηκήο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 228:2014 απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζαο. Δίλαη δπλαηφλ λα ζεζπίδεηαη αλαιπηηθή κέζνδνο ε νπνία θαζνξίδεηαη 

εηδηθά πξνο ελαιιαθηηθή ρξήζε ηεο αληίζηνηρεο κεζφδνπ ηνπ  πξνηχπνπ  ΔΛΟΣ 

ΔΝ  228:2014,  εθφζνλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα 

αθξίβεηα (νξζφηεηα θαη πηζηφηεηα) κε ηελ αλαιπηηθή κέζνδν πνπ αληηθαζηζηά. 

- Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή είλαη «αιεζείο ηηκέο». Καηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ  νξηαθψλ ηηκψλ ηνπο  εθαξκφζηεθαλ  νη φξνη ηνπ ΔΛΟΣ  EN ISO 

4259:2006 «Πξντφληα πεηξειαίνπ - Καζνξηζκφο θαη εθαξκνγή δεδνκέλσλ 

αθξηβείαο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο δνθηκήο», ελψ ζηνλ θαζνξηζκφ ειάρηζηεο ηηκήο 

έρεη ιεθζεί ππφςε κία ειάρηζηε δηαθνξά 2R άλσ ηνπ κεδελφο (R = 

αλαπαξαγσγηκφηεηα). Σα απνηειέζκαηα ησλ κεκνλσκέλσλ κεηξήζεσλ 

εξκελεχνληαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΔΛΟΣ EN ISO 

4259:2006. 

(2) πληειεζηήο δηφξζσζεο 0,2 λα αθαηξείηαη απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ RON, φπσο θαη απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ MON, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ηηο νδεγίεο 2003/17/ΔΚ, 2009/30/ΔΚ θαη 2014/77/ΔΔ 

 

 

3. Πεηρέιαηο ζέρκαλζες 

Οη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο θαιύπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο 
πξέπεη λα πιεξνί ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαπζηήξεο εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ζρεδηαζκέλνπο λα 
ιεηηνπξγνύλ κε απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ. Δηδηθόηεξα, ην πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο ζα είλαη κίγκα πδξνγνλαλζξάθσλ θαζαξό, δηαπγέο θαη δε ζα 
πεξηέρεη λεξό ή άιιεο μέλεο ύιεο ζε πνζνζηά κεγαιύηεξα από ηα 
πξνβιεπόκελα από ηελ απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ 
467/2002 «Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο». 
Οη ελ ιόγσ πδξνγνλάλζξαθεο ζα είλαη απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ ή πξντόληα 
ππξόιπζεο ή θαη κίγκαηα απηώλ ζε ηέηνηεο αλαινγίεο, ώζηε λα πιεξνύληαη 
όινη νη όξνη ηεο παξαπάλσ απόθαζεο. Γεληθόηεξα, νη ηδηόηεηεο ηνπ 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε 
λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ απόθαζε. 
Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο έρεη ρξψκα θφθθηλν θαη πεξηέρεη ηρλεζέηε solvent yellow 

124, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 468/2002 απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ 

πκβνπιίνπ, ζε πνζνζηφ 6 ρηιηνζηφγξακκα αλά ιίηξν πεηξειαίνπ. Ο ρξσκαηηζκφο 

θαη ε ηρλεζέηεζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε απφθαζε. Ζ έληαζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ θπκαίλεηαη απφ ASTM No 3 

έσο ASTM No 5. 

Οη πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, 

πάληα ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 467/2002 παξνπζηάδνληαη ζηνπο δχν παξαθάησ 

πίλαθεο : 

 

Πίλαθαο 3.1 

  Όρηα  Μέζνδνη 

Παράκεηρος Μολάδες Διατ. Μεγ. ειέγτοσ 

Γείθηεο θεηαλίνπ  40 - EN ISO 4264 

Ππθλφηεηα ζηνπο 15 
o
C kg/m

3
  Να 

αλαθέξεηαη 

EN ISO 3675 
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    EN ISO 

12185/1996 

εκείν αλάθιεμεο 
o
C 55 - EN 22719 

Αλζξαθνχρν ππφιεηκκα (επί 10% 

ππνιείκκαηνο απφζηαμεο 

% m/m - 0,30 EN ISO 10370 

Σέθξα % m/m - 0,02 EN ISO 6245 

Νεξφ θαη ππφζηεκα % v/v - 0,10 ASTM D1796 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο (α)  Κιάζε 3 EN ISO 2160 

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

    EN ISO 8754 

    EN 24260 

Ημψδεο ζηνπο 40 
o
C mm

2
/s  6 EN ISO 3104 

Απφζηαμε: Απφζηαγκα ζηνπο 350 
o
C % (v/v/) 85 - Pr EN ISO 3405: 

1998 

(α) Γηάξθεηα : 3 ψξεο 

 

 

Πίλαθαο 3.2 

  Όρηα  Μέζοδος 

Παράκεηρος Μολάδα Καηεγορία 

Α 

Καηεγορία 

Β 

ειέγτοσ 

Θεξκνθξαζία απνθξάμεσο 

ςπρξνχ θίιηξνπ (CFPP) 

o
C - -5 EN 116 

εκείν ξνήο 
o
C 0 -9 ASTM D97 

    ASTM D 5950 

    ISO 3016 

Όπνπ : 

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

Καηεγνξία Β (Υεηκεξηλή πεξίνδνο) : Απφ 1 / 10 έσο 31 / 3 θάζε έηνπο. 

 

 

Οη ηίηινη ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεζφδνπο ειέγρνπ ζηνπο δχν 

παξαπάλσ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 3.3 

Πρόησπο Σίηιος 

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. 
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EN ISO 6245 Petroleum products - Dtermination 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. 

 

Σνλίδεηαη φηη ν Γήκνο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα  δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα 

απνζηέιινπλ δείγκαηα απφ ηα θαχζηκα ψζηε λα ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηα φζν θαη ην αλ 

πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

 

 

Β) Σετληθές προδηαγραθές ειαηοιηπαληηθώλ 

Ζ παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα ειαηνιηπαληηθψλ, ηνπ 

Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ γηα ηα έηε 2023, 2024 θαη 2025 (δηθαίσκα πξναίξεζεο). Ζ ελ ιφγσ 

πξνκήζεηα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ θηλεηήξσλ ησλ νρεκάησλ 

θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αζθαιέζηεξε ε δηεθπεξαίσζε ησλ 

εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ρξήζε.  

 

Α) Γηα ηα ιηπαληηθά πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ιίπαλζε ησλ 

βελδηλνθηλεηήξσλ θαη ησλ πεηξειαηνθηλεηήξσλ ησλ νρεκάησλ (θαη κεραλεκάησλ) ηνπ 

Γήκνπ εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη νη κέζνδνη δνθηκψλ ηεο K.Y.A. 526/2004/05 

(ΦΔΚ 630 Β‟/12-5-05) “Απαηηήζεηο, φξνη θπθινθνξίαο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ησλ 

ιηπαληηθψλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο”, ελψ γηα ηα ιηπαληηθά πνπ πξννξίδνληαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ιίπαλζε θπξίσο ησλ δηαθνξηθψλ θαη ησλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ 

ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο K.Y.A. 12/95/95 (ΦΔΚ 471 

Β) (Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ 570Β΄/29-6-95) “Πξνδηαγξαθέο βαιβνιηλψλ”. 

Β) Γηα ηα πγξά θξέλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο 

θξέλσλ θαη ζπκπιεθηψλ ηφζν ζε νρήκαηα παιηάο φζν θαη λέαο ηερλνινγίαο ηνπ Γήκνπ, 

εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο K.Y.A. 430/2012/13 (ΦΔΚ 2988 Β/22-11-2013) 
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“Πξνδηαγξαθέο πγξψλ θξέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο νρεκάησλ - Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκψλ”. 

Γ) Σα αληηςπθηηθά πγξά πξέπεη είλαη θαηάιιεια γηα φινπο ηνπο πδξφςπθηνπο θηλεηήξεο 

(ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο).  

Γ) Σα πδξαπιηθά ιάδηα ζα είλαη πςειήο απφδνζεο πδξαπιηθφ ιηπαληηθφ (πάρνο ηχπνπ 46 

θαη 68) πςεινχ δείθηε ημψδνπο κε κεγάιν εχξνο ζεξκνθξαζηαθήο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο 

θαη κεγάιε αληνρή ζηηο κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο.  

Δ) Σν κε ηνμηθφ πδαηηθφ δηάιπκα νπξίαο  ηχπνπ AD BLUE ζα είλαη θαηάιιειν γηα 

θηλεηήξεο πνπ δηαζέηνπλ ζχζηεκα επίιεθηεο θαηαιπηηθήο αλαγσγήο (SCR)  

Ζ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ θηλεηήξσλ 

ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αζθαιέζηεξε ε 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ρξήζε. 

Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα είλαη ζε ζπζθεπαζία δνρείσλ 1, 4 ,16, 20 ή 60  ιίηξσλ. 

Δηδηθφηεξα νη ζπζθεπαζίεο ησλ ιηπαληηθψλ ζα είλαη ηνπ εκπνξίνπ, νη δε επηζεκάλζεηο επί 

ησλ ζπζθεπαζηψλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ΚΤΑ Α2/2207/ΑΓ.1/07 ΦΔΚ 815 Β‟/2007.  

Σνλίδεηαη φηη ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα ησλ αλσηέξσ ζην 

Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηα απηψλ φζν θαη ην 

αλ πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο (βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο). 

 

 

                                                        

Ληηότωρο, 5-7-2022 

 

 

Ο σληάθηες 

 

 

 

 

Κωλζηαληίλος ηρογγύιες 

ΠΔ Περηβαιιοληοιόγωλ (ΠΔ Υεκηθώλ) 

                

 

Θεωρήζεθε 

Ο Γηεσζσληής Σετληθώλ Τπερεζηώλ 

Περηβάιιοληος θαη  Ποιεοδοκίας 

 

 

θ.α.α 

Ηραθιής Υαηδεκήηρος  

Ποιηηηθός Μεταληθός 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ                                                                  

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΙΣΟΥΩΡΟ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ   22/2022 

 

« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 

2023 ΚΑΙ 2024 ΜΔ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΣΟ 

(ΔΣΟ 2025) 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η     Δ Κ Θ Δ  Η 

Με ηε κειέηε ασηή προβιέπεηαη ε προκήζεηα σγρώλ θασζίκωλ: 

1. Πεηρειαίοσ θίλεζες 

2. Πεηρειαίοσ ζέρκαλζες 

3. Βελδίλες ακόισβδες, θαη  

4. ειαηοιηπαληηθώλ  

ποσ απαηηούληαη γηα ηε θίλεζε ηωλ οτεκάηωλ, ηε  ιεηηοσργία ηωλ 

εγθαηαζηάζεωλ, ηε ζέρκαλζε ηωλ θηηρίωλ θαζώς θαη όιωλ γεληθά ηωλ αλαγθώλ ηοσ 

Γήκοσ Γίοσ – Οιύκποσ θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ ήηοη:  

 
Θα δηεμαρζεί Ζιεθηξνληθφο Αλνηρηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ» (πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, 

πεηξειαίνπ θίλεζεο, βελδίλεο ακφιπβδεο θαη ειαηνιηπαληηθψλ) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γίνπ – 

Οιχκπνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ  ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 3.073.739,28€ (κε ηολ 

Φ.Π.Α.) γηα ηα έηε 2023 θαη 2024 κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα έλα επηπιένλ έηνο (έηνο 2025) 

[1.024.579,76€ γηα ην έηνο 2023, 1.024.579,76€ γηα ην έηνο 2024 θαη 1.024.579,76€ γηα ην 

έηνο 2025 (δηθαίσκα πξναίξεζεο)] 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη :  

 

α) γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, πεηξέιαην θίλεζεο θαη ηεο βελδίλεο ακφιπβδεο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ έθπησζεο ζηε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο αλά ηκήκα μερσξηζηά, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη 

απφ ην Παξαηεξεηήξην ηηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην Ννκφ Πηεξίαο ή ηνλ αξκφδην θνξέα φπσο ηζρχεη θάζε θνξά 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη  

 

β) γηα ηα ειαηνιηπαληηθά ε ρακειφηεξε ηηκή.  

 
Οη πνζφηεηεο  πξνυπνινγίζηεθαλ γηα κελ ηνλ Γήκν  ζχκθσλα κε ην απφ 29-6-2022 έγγξαθν ηνπ 

Γεκάξρνπ, γηα δε ηα Ν.Π. ηνπ Γήκνπ πξνυπνινγίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο 
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απηψλ. ( ππ΄ αξηζ. 17/2022 απφθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ππ΄ αξηζ. 16/2022 

απφθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο  ρνιηθήο Δπηηξνπήο) 

 
Η ενδεικτικθ δαπάνη τησ προμθιειασ προϋπολογίζεται αναλυτικά όπωσ φαίνεται 
ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

ΣΜΗΜΑ ΦΟΡΔΑ  
ΠΡΟΤ/ΜΟ 

ΔΣΟΤ 2023 

ΠΡΟΤ/ΜΟ 

ΔΣΟΤ 2024 

ΠΡΟΤ/ΜΟ 

ΔΣΟΤ 2025 
ΠΡΟΤ/ΜΟ 

ΔΣΩΝ 2023, 

2024 ΚΑΙ 

2025 

ΦΠΑ 

24%  
ΤΝΟΛΟ 

(ΓΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΔΗ)  

ΣΜΖΜΑ 

1 

Πξσηνβάζκηα 

ρνιηθή 

Δπηηξνπή Γήκν 
π Γίνπ – 

Οιχκπνπ 

πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

160.625,00 160.625,00 160.625,00 481.875,00 115.650,00 597.525,00 

ΣΜΖΜΑ 
2 

Γεπηεξνβάζκηα 

ρνιηθή 
Δπηηξνπή  

Γήκνπ Γίνπ – 

Οιχκπνπ 
πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 

96.375,00 96.375,00 96.375,00 289.125,00 69.390,00 358.515,00 

ΣΜΖΜΑ 
3 

Γήκνο Γίνπ – 

Οιχκπνπ 
πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 

89.950,00 89.950,00 89.950,00 269.850,00 64.764,00 334.614,00 

ΣΜΖΜΑ 
4 

Γήκνο Γίνπ – 

Οιχκπνπ 
πεηξέιαην 

θίλεζεο  

347.970,00 347.970,00 347.970,00 1.043.910,00 250.538,40 1.294.448,40 

ΣΜΖΜΑ 
5 

Γήκνο Γίνπ – 

Οιχκπνπ 
βελδίλε 

ακφιπβδε 

78.679,00 78.679,00 78.679,00 236.037,00 56.648,88 292.685.,88 

ΣΜΖΜΑ 
6 

Γήκνο Γίνπ – 

Οιχκπνπ 

(ειαηνιηπαληηθά) 

52.675,00 52.675,00 52.675,00 158.025,00 37.926,00 195.951,00 

  
ΓΔΝΙΚΑ 

ΤΝΟΛΑ 
826.274,00 826.274,00 826.274,00 2.478.822,00 594.917,28 3.073.739,28 

 

 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο 

θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη 

ηδίσο:  

1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

2. ηνπ Ν. 3463/ΦΔΚ 114 Α‟/8-6-2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ», 

3. ηνπ Ν. 2307/95 ΦΔΚ 13 Α‟/15-6-1995 «Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», 

4. ηνπ Ν. 1797/88 ΦΔΚ 164 Α‟/1988 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη 

ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», 

5. Σνπ Ν. 3852/ΦΔΚ 87 Α‟/7-6-2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 

6. ηνπ Ν. 3054/02 Φ.Δ.Κ. Α‟ 230/25-9-2002 «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
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7. ηεο ΚΤΑ αξηζκ. 76/2016/16 (ΦΔΚ 4217 Β/28-12-2016-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 

241 Β/2-2-17): Πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

θαχζηκν θηλεηήξσλ - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκψλ, 

8. ηεο Κ.Τ.Α. 147/2015/16 (ΦΔΚ 293 Β/12-02-2016) “Καύζηκα απηνθηλήησλ - 

ακόιπβδε βελδίλε -απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκώλ”, 

9. ηεο ΚΤΑ Αξηζ. 467/2002/03 (ΦΔΚ 1531 Β‟/16-10-03) : Πξνδηαγξαθέο θαη 

κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο,  

10. ηεο αξίζκ. 1450/550/82 ΤΠ.ΠΡΟΔΓΡ.ΚΤΒ. (ΦΔΚ 93 Β') : Καζνξηζκφο 

θαηαλαιψζεσο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ησλ Κξαηηθψλ απηνθηλήησλ, Ν.Π.Γ.Γ., 

Οξγαληζκψλ θιπ, 

11. ηεο K.Y.A. 526/2004/05 (ΦΔΚ 630 Β‟/12-5-05) “Απαηηήζεηο, φξνη θπθινθνξίαο 

θαη κέζνδνη ειέγρνπ ησλ ιηπαληηθψλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο”, 

12. ηεο K.Y.A. 12/95/95 (ΦΔΚ 471 Β) (Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ 570Β΄/29-6-95) 

“Πξνδηαγξαθέο βαιβνιηλψλ”, 

13. ηεο K.Y.A. 430/2012/13 (ΦΔΚ 2988 Β/22-11-2013) “Πξνδηαγξαθέο πγξψλ 

θξέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο νρεκάησλ - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκψλ”, 

14. ηεο ΚΤΑ Α2-2207/07 (ΦΔΚ 815 Β/24-5-2007) : Αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ 

άξζξσλ ηεο α.δ. 14/1989, ζηα πιαίζηα αλακφξθσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

ξπζκίζεσλ απηήο, 

15. ηνπ Ν. 4111/13 (ΦΔΚ 18 Α/25-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2-13) : 

«πληαμηνδνηηθέο ξπζµίζεηο…», 

16. ηεο ΤΑ Αξηζ.Π1/358/99 (ΦΔΚ 92 Β/10-2-1999) : Δμαίξεζε πξνκεζεηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε αλάδεημε ρνξεγεηψλ - πξνκεζεπηψλ απφ ηελ έληαμε ηνπο 

ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.), 

17. ηνπ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ120/A/29-5-2013)«Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν.  4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α/7-4-

2014), 

18. ηεο  κε αξηζκ. πξση. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο κε ζέκα 

«Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΖΓΖ)», 

19. ηεο ππ. αξηζ. Δγθ. 3 κε αξ. πξση. 11543/26-3-13 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ πνπ εμνπζηνδνηεί ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηελ αλάδεημε απφ ηνπο ίδηνπο, 

πξνκεζεπηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαηνεηδψλ ησλ Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ θαη 

φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, 

20. ηνπ Ν.4257/14 (ΦΔΚ 93 Α/14-04-2014) : Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

21. ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2023, Β) 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 

3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

22. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

23. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-

Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   
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24. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

25. ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην», 

26. ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

27. ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

28. ηνπ λ. 4727/20 (ΦΔΚ 184 Α/23-9-2020): Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε 

ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2019/1024) - Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

29. ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

30. ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο”, 

31. ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 

απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ 

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο 

έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκφο ρσξψλ 

ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”, 

32. ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

33. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

34. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη 

Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

35. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”, 

36. ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

37. ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρχζκηζε 

ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ», 

38. ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο 

θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), 

39. 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. 
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Η ποηόηεηα ηωλ θασζίκωλ πρέπεη λα είλαη όκοηα κε εθείλε ποσ παράγοσλ ηα θραηηθά 

δησιηζηήρηα (ΔΛ.Γ.Α.). 

 

Σολίδεηαη όηη ο Γήκος θαη ηα Νοκηθά Πρόζωπα δηαηερεί ηο δηθαίωκα λα αποζηέιιεη 

δείγκαηα ηωλ αλωηέρω ζηο Γεληθό Υεκείο ηοσ Κράηοσς προθεηκέλοσ λα ειέγτεηαη ηόζο 

ε ποηόηεηα ασηώλ όζο θαη ηο αλ πιερούληαη οη απαηηούκελες προδηαγραθές (βάζεη ηωλ 

απαηηήζεωλ ηες θείκελες λοκοζεζίας). 

 

 

 

 

                                                       

Ληηότωρο 5-7-2022 

 

Ο σληάθηες 

 

 

 

 

Κωλζηαληίλος ηρογγύιες 

ΠΔ Περηβαιιοληοιόγωλ (ΠΔ Υεκηθώλ) 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ                                                                  

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΙΣΟΥΩΡΟ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ   22/2022 

 

« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 

2023 ΚΑΙ 2024 ΜΔ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΣΟ 

(ΔΣΟ 2025) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

 

 

Σα σπό προκήζεηα είδε ζε όζε ποζόηεηα θρηζεί απαραίηεηε, είλαη ζσλοιηθά γηα 

οιόθιερο ηο Γήκο Γίοσ - Οιύκποσ θαη ηα Νοκηθά ηοσ Πρόζωπα. 
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ΣΜΗΜΑ ΦΟΡΔΑ  
ΠΡΟΤ/ΜΟ 

ΔΣΟΤ 2023 

ΠΡΟΤ/ΜΟ 

ΔΣΟΤ 2024 

ΠΡΟΤ/ΜΟ ΔΣΟΤ 

2025 ΠΡΟΤ/ΜΟ ΔΣΩΝ 

2023, 2024 ΚΑΙ 2025 
ΦΠΑ 24%  ΤΝΟΛΟ 

(ΓΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΔΗ)  

ΣΜΖΜΑ 1 

Πξσηνβάζκηα 

ρνιηθή Δπηηξνπή 

Γήκν π Γίνπ – 

Οιχκπνπ πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 

160.625,00 160.625,00 160.625,00 481.875,00 115.650,00 597.525,00 

ΣΜΖΜΑ 2 

Γεπηεξνβάζκηα 

ρνιηθή Δπηηξνπή  

Γήκνπ Γίνπ – 

Οιχκπνπ πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 

96.375,00 96.375,00 96.375,00 289.125,00 69.390,00 358.515,00 

ΣΜΖΜΑ 3 

Γήκνο Γίνπ – 

Οιχκπνπ πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 

89.950,00 89.950,00 89.950,00 269.850,00 64.764,00 334.614,00 

ΣΜΖΜΑ 4 

Γήκνο Γίνπ – 

Οιχκπνπ πεηξέιαην 

θίλεζεο  

347.970,00 347.970,00 347.970,00 1.043.910,00 250.538,40 1.294.448,40 

ΣΜΖΜΑ 5 

Γήκνο Γίνπ – 

Οιχκπνπ βελδίλε 

ακφιπβδε 

78.679,00 78.679,00 78.679,00 236.037,00 56.648,88 292.685.,88 

ΣΜΖΜΑ 6 

Γήκνο Γίνπ – 

Οιχκπνπ 

(ειαηνιηπαληηθά) 

52.675,00 52.675,00 52.675,00 158.025,00 37.926,00 195.951,00 

  ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 826.274,00 826.274,00 826.274,00 2.478.822,00 594.917,28 3.073.739,28 
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Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αλά ηκήκα, ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ, έρεη σο εμήο:



 

 

ΣΜΗΜΑ 1   
Σα ππφ πξνκήζεηα είδε, ζε φζε πνζφηεηα θξηζεί απαξαίηεηε θαη ε δαπάλε γηα ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ε ρξέσζε ησλ 

θαπζίκσλ, έρεη σο εμήο: 

 

Α) ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023:  

 

Α/Α 

 ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ Δ 

€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1  Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 125.000 1,285 160.625,00 

 ΤΝΟΛΟ    160.625,00 

 ΦΠΑ 24%    38.550,00 

 ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    199.175,00 

 

Β) ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2024:  

 

Α/Α 

 ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ Δ 

€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1  Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 125.000 1,285 160.625,00 

 ΤΝΟΛΟ    160.625,00 

 ΦΠΑ 24%    38.550,00 

 ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    199.175,00 

 

Γ) ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025:  

 

Α/Α 

 ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ Δ 

€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1  Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 125.000 1,285 160.625,00 

 ΤΝΟΛΟ    160.625,00 

 ΦΠΑ 24%    38.550,00 

 ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    199.175,00 

 

Γ ) ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2025,  2024 ΚΑΙ 2025 (δηθαίωκα 

προαίρεζες)   

 

 

Α/Α 

ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ Δ 

€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 375.000 1,285 481.875,00 

ΤΝΟΛΟ    481.875,00 

ΦΠΑ 24%    115.650,00 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    597.525,00 

 

Η παράδοζε ηωλ θασζίκωλ ζα γίλεηαη εληός ηωλ γεωγραθηθώλ ορίωλ ηοσ Γήκοσ Γίοσ – Οιύκποσ 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 2 



 

 

Σα ππφ πξνκήζεηα είδε, ζε φζε πνζφηεηα θξηζεί απαξαίηεηε θαη ε δαπάλε γηα ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γίνπ - Οιχκπνπ , ζηελ 

νπνία ζα γίλεηαη ε ρξέσζε ησλ θαπζίκσλ, έρεη σο εμήο: 

 

Α) ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023:  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ Δ 

€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 75.000 1,285 96.375,00 

ΤΝΟΛΟ    96.375,00 

ΦΠΑ 24%    23.130,00 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    119.505,00 

 

Β) ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2024 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ Δ 

€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 75.000 1,285 96.375,00 

ΤΝΟΛΟ    96.375,00 

ΦΠΑ 24%    23.130,00 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    119.505,00 

 

Γ) ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ Δ 

€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 75.000 1,285 96.375,00 

ΤΝΟΛΟ    96.375,00 

ΦΠΑ 24%    23.130,00 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    119.505,00 

 

Γ ) ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2023, 2024 ΚΑΙ 2025 (δηθαίωκα 

προαίρεζες)  : 

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ Δ 

€  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 225.000 1,285 289.125,00 

ΤΝΟΛΟ    289.125,00 

ΦΠΑ 24%    69.390,00 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    358.515,00 

 

Η παράδοζε ηωλ θασζίκωλ ζα γίλεηαη εληός ηωλ γεωγραθηθώλ ορίωλ ηοσ Γήκοσ Γίοσ – Οιύκποσ 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 3 
Σα ππφ πξνκήζεηα είδε, ζε φζε πνζφηεηα θξηζεί απαξαίηεηε θαη ε δαπάλε γηα ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο 

ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ Οιχκπνπ, ζηνλ νπνία ζα γίλεηαη ε ρξέσζε ησλ 

θαπζίκσλ, έρεη σο εμήο: 

 

Α) ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023 :  



 

 

Α/Α   ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1   Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 70.000 1,285 89.950,00 

  ΤΝΟΛΟ    89.950,00 

  ΦΠΑ 24%    21.588,00 

  ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.538,00 

 

Β) ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2024 :  

Α/Α   ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1   Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 70.000 1,285 89.950,00 

  ΤΝΟΛΟ    89.950,00 

  ΦΠΑ 24%    21.588,00 

  ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.538,00 

 

Γ) ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α   ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1   Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 70.000 1,285 89.950,00 

  ΤΝΟΛΟ    89.950,00 

  ΦΠΑ 24%    21.588,00 

  ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.538,00 

 

Γ ) ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2023, 2024 ΚΑΙ 2025 (δηθαίωκα 

προαίρεζες): 

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 

Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 210.000 1,285 269.850,00 

ΤΝΟΛΟ    269.850,00 

ΦΠΑ 24%    64.764,00 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    334.614,00 

 

Η παράδοζε ηωλ θασζίκωλ ζα γίλεηαη εληός ηωλ γεωγραθηθώλ ορίωλ ηοσ Γήκοσ Γίοσ Οιύκποσ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 4 
Σα ππφ πξνκήζεηα είδε, ζε φζε πνζφηεηα θξηζεί απαξαίηεηε θαη ε δαπάλε γηα ηηο αλάγθεο  ζε πεηξέιαην 

θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Γήκνπ Γίνπ - Οιχκπνπ, ζηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε ρξέσζε, έρεη σο εμήο: 

 

Α) ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 



 

 

1 Πεηξέιαην θίλεζεο 210.000 1,657 347.970,00 

ΤΝΟΛΟ    347.970,00 

ΦΠΑ 24%    83.512,80 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    431.482,80 

 

Β) ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2024 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1 Πεηξέιαην θίλεζεο 210.000 1,657 347.970,00 

ΤΝΟΛΟ     347.970,00 

ΦΠΑ 24%     83.512,80 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     431.482,80 

 

Γ) ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1 Πεηξέιαην θίλεζεο 210.000 1,657 347.970,00 

ΤΝΟΛΟ     347.970,00 

ΦΠΑ 24%     83.512,80 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     431.482,80 

 

Γ ) ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2023, 2024 ΚΑΙ 2025 (δηθαίωκα 

προαίρεζες): 

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 

Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ 

€ 

1 Πεηξέιαην θίλεζεο 630.000 1,657 1.043.910,00 

ΤΝΟΛΟ    1.043.910,00 

ΦΠΑ 24%    250.538,40 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    1.294.448,40 

 

Η παράδοζε ηωλ θασζίκωλ ζα γίλεηαη εληός ηωλ γεωγραθηθώλ ορίωλ ηοσ Γήκοσ Γίοσ Οιύκποσ. 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 5 
Σα ππφ πξνκήζεηα είδε, ζε φζε πνζφηεηα θξηζεί απαξαίηεηε θαη ε δαπάλε γηα ηηο αλάγθεο ζε βελδίλε 

ακφιπβδε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γίνπ - Οιχκπνπ, ζηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε ρξέσζε, έρεη σο εμήο: 

 

Α) ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1 Βελδίλε Ακφιπβδε 41.000 1,919 78.679,00 

ΤΝΟΛΟ    78.679,00 

ΦΠΑ 24%    18.882,96 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    97.561,96 



 

 

 

Β) ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2024 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1 Βελδίλε Ακφιπβδε 41.000 1,919 78.679,00 

ΤΝΟΛΟ    78.679,00 

ΦΠΑ 24%    18.882,96 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    97.561,96 

 

Γ) ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1 Βελδίλε Ακφιπβδε 41.000 1,919 78.679,00 

ΤΝΟΛΟ    78.679,00 

ΦΠΑ 24%    18.882,96 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    97.561,96 

 

Γ ) ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2023, 2024 ΚΑΙ 2025 (δηθαίωκα 

προαίρεζες): 

Α/Α ΔΗΓΟ Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ Δ €  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Δ € 

1 Βελδίλε Ακφιπβδε 123.000 1,919 236.037,00 

ΤΝΟΛΟ    236.037,00 

ΦΠΑ 24%    56.648,88 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    292.685,88 

 

Η παράδοζε ηωλ θασζίκωλ ζα γίλεηαη εληός ηωλ γεωγραθηθώλ ορίωλ ηοσ Γήκοσ Γίοσ Οιύκποσ. 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 6 
Σα ππφ πξνκήζεηα είδε, ζε φζε πνζφηεηα θξηζεί απαξαίηεηε θαη ε δαπάλε γηα ηηο αλάγθεο ζε 

ειαηοιηπαληηθά (γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ θηλεηήξσλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αζθαιέζηεξε ε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο ρξήζε),  έρεη σο εμήο: 

 

Α) ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023:  

Α/Α ΔΗΓΟ 
Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ Δ 

€ 
ΤΝΟΛΟ  

1 Έιαην βελδηλνθηλεηήξσλ 15w-40 700 5,00 3.500,00 

2 Έιαην πεηξειαηνθηλεηήξσλ 20w-50 3.000 5,00 15.000,00 

3 Τδξαπιηθά Λάδηα 68  3.000 3,60 10.800,00 

4 Τδξαπιηθά Λάδηα 46 2.000 3,60 7.200,00 

5 Λάδη ATF 500 5,00 2.500,00 



 

 

6 Τγξά θξέλσλ 300 7,00 2.100,00 

7 Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηάιπκα έηνηκν πξνο ρξήζε 200 1,50 300,00 

8 Παξαθινχ καθξάο ρξήζεο G 12 έηνηκν πξνο ρξήζε 200 2,50 500,00 

9 Βαιβνιίλε SAE 90 300 5,00 1.500,00 

10 Βαιβνιίλε SAE 75w90 300 11,00 3.300,00 

11 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηάιπκα ζπκππθλσκέλν, 

απαηηείηαη αξαίσζε  
450 3,50 1.575,00 

12 Με ηνμηθφ πδαηηθφ δηάιπκα νπξίαο  ηχπνπ AD BLUE 1.000 2,20 2.200,00 

13 
Έιαην κίμεο ζε ζπζθεπαζία 1 ιίηξν κε ελζσκαησκέλν 

δνζνκεηξεηή   
300 5,00 1.500,00 

14 Έιαην γηα θνξδέια αιπζνπξίνλσλ 10αξαθη  200 3,50 700,00 

  ΤΝΟΛΟ 52.675,00 

  ΦΠΑ 24% 12.642,00 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 65.317,00 

 

Β) ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2024:  

Α/Α ΔΗΓΟ 
Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ Δ 

€ 
ΤΝΟΛΟ  

1 Έιαην βελδηλνθηλεηήξσλ 15w-40 700 5,00 3.500,00 

2 Έιαην πεηξειαηνθηλεηήξσλ 20w-50 3.000 5,00 15.000,00 

3 Τδξαπιηθά Λάδηα 68  3.000 3,60 10.800,00 

4 Τδξαπιηθά Λάδηα 46 2.000 3,60 7.200,00 

5 Λάδη ATF 500 5,00 2.500,00 

6 Τγξά θξέλσλ 300 7,00 2.100,00 

7 Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηάιπκα έηνηκν πξνο ρξήζε 200 1,50 300,00 

8 Παξαθινχ καθξάο ρξήζεο G 12 έηνηκν πξνο ρξήζε 200 2,50 500,00 

9 Βαιβνιίλε SAE 90 300 5,00 1.500,00 

10 Βαιβνιίλε SAE 75w90 300 11,00 3.300,00 

11 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηάιπκα ζπκππθλσκέλν, 

απαηηείηαη αξαίσζε  
450 3,50 1.575,00 

12 Με ηνμηθφ πδαηηθφ δηάιπκα νπξίαο  ηχπνπ AD BLUE 1.000 2,20 2.200,00 

13 
Έιαην κίμεο ζε ζπζθεπαζία 1 ιίηξν κε ελζσκαησκέλν 

δνζνκεηξεηή   
300 5,00 1.500,00 

14 Έιαην γηα θνξδέια αιπζνπξίνλσλ 10αξαθη  200 3,50 700,00 

  ΤΝΟΛΟ 52.675,00 

  ΦΠΑ 24% 12.642,00 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 65.317,00 

 

Γ) ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025 :  

Α/Α ΔΗΓΟ 
Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ Δ 

€ 
ΤΝΟΛΟ  

1 Έιαην βελδηλνθηλεηήξσλ 15w-40 700 5,00 3.500,00 

2 Έιαην πεηξειαηνθηλεηήξσλ 20w-50 3.000 5,00 15.000,00 

3 Τδξαπιηθά Λάδηα 68  3.000 3,60 10.800,00 



 

 

4 Τδξαπιηθά Λάδηα 46 2.000 3,60 7.200,00 

5 Λάδη ATF 500 5,00 2.500,00 

6 Τγξά θξέλσλ 300 7,00 2.100,00 

7 Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηάιπκα έηνηκν πξνο ρξήζε 200 1,50 300,00 

8 Παξαθινχ καθξάο ρξήζεο G 12 έηνηκν πξνο ρξήζε 200 2,50 500,00 

9 Βαιβνιίλε SAE 90 300 5,00 1.500,00 

10 Βαιβνιίλε SAE 75w90 300 11,00 3.300,00 

11 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηάιπκα ζπκππθλσκέλν, 

απαηηείηαη αξαίσζε  
450 3,50 1.575,00 

12 Με ηνμηθφ πδαηηθφ δηάιπκα νπξίαο  ηχπνπ AD BLUE 1.000 2,20 2.200,00 

13 
Έιαην κίμεο ζε ζπζθεπαζία 1 ιίηξν κε ελζσκαησκέλν 

δνζνκεηξεηή   
300 5,00 1.500,00 

14 Έιαην γηα θνξδέια αιπζνπξίνλσλ 10αξαθη  200 3,50 700,00 

  ΤΝΟΛΟ 52.675,00 

  ΦΠΑ 24% 12.642,00 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 65.317,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ ) ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2023, 2024 ΚΑΙ 2025 (δηθαίωκα 

προαίρεζες): 

Α/Α ΔΗΓΟ 
Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ)  

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ Δ 

€ 
ΤΝΟΛΟ  

1 Έιαην βελδηλνθηλεηήξσλ 15w-40 2.100 5,00 10.500,00 

2 Έιαην πεηξειαηνθηλεηήξσλ 20w-50 9.000 5,00 45.000,00 

3 Τδξαπιηθά Λάδηα 68  9.000 3,60 32.400,00 

4 Τδξαπιηθά Λάδηα 46 6.000 3,60 21.600,00 

5 Λάδη ATF 1.500 5,00 7.500,00 

6 Τγξά θξέλσλ 900 7,00 6.300,00 

7 Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηάιπκα έηνηκν πξνο ρξήζε 600 1,50 900,00 

8 Παξαθινχ καθξάο ρξήζεο G 12 έηνηκν πξνο ρξήζε 600 2,50 1.500,00 

9 Βαιβνιίλε SAE 90 900 5,00 4.500,00 

10 Βαιβνιίλε SAE 75w90 900 11,00 9.900,00 

11 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηάιπκα ζπκππθλσκέλν, 

απαηηείηαη αξαίσζε  
1.350 3,50 4.725,00 

12 Με ηνμηθφ πδαηηθφ δηάιπκα νπξίαο  ηχπνπ AD BLUE 3.000 2,20 6.600,00 

13 
Έιαην κίμεο ζε ζπζθεπαζία 1 ιίηξν κε ελζσκαησκέλν 

δνζνκεηξεηή   
900 5,00 4.500,00 



 

 

14 Έιαην γηα θνξδέια αιπζνπξίνλσλ 10αξαθη  600 3,50 2.100,00 

  ΤΝΟΛΟ 158.025,00 

  ΦΠΑ 24% 37.926,00 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 195.951,00 

 

Η παράδοζε ηωλ ειαηοιηπαληηθώλ ζα γίλεηαη εληός ηωλ γεωγραθηθώλ ορίωλ ηοσ Γήκοσ Γίοσ 

Οιύκποσ. 

 
Οη αλσηέξσ ηηκέο πξνέθπςαλ απφ ηα Γειηία Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Πηεξίαο ηελ 5
ε 

Ηνπιίνπ 2022 γηα ηελ βελδίλε ακφιπβδε θαη ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ηελ 8
ε
 Μαΐνπ 2022 γηα ην 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο φζνλ αθνξά ζηα ειαηνιηπαληηθά έπεηηα  απφ έξεπλα  ζηελ αγνξά ζην δηαδίθηπν. 

 

                                                        

Ληηότωρο, 05-7-2022 

 

 

Ο σληάθηες 

 

 

 

 

Κωλζηαληίλος ηρογγύιες 

ΠΔ Περηβαιιοληοιόγωλ (ΠΔ Υεκηθώλ) 

                

 

Θεωρήζεθε 

Ο Γηεσζσληής Σετληθώλ Τπερεζηώλ 

Περηβάιιοληος θαη  Ποιεοδοκίας 

 

 

θ.α.α 

Ηραθιής Υαηδεκήηρος  

Ποιηηηθός Μεταληθός 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΧΡΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ 22/2022 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - 

ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2023 ΚΑΙ 2024 ΜΔ ΓΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΣΟ (ΔΣΟ 2025)» 

            Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α 

          ΓΗΑ ΣΖΝ Α/ΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ  
                                                              (πεηρέιαηο  ζέρκαλζες) 

              (Σκήκα 1) 

 

Σνπ   ……………………………………………………………… 

Έδξα ……………………………………………………………… 

Οδφο ………………………………………. Αξηζκφο ………………. 

Σειέθσλν ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ  

ΔΠΙ ΣΗ ΜΔΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΔΣΑΙ ΚΑΘΔ 

ΦΟΡΑ  

 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1. Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ……...%  

 

 /      / 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 



 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΧΡΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ  22/2022 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - 

ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2023 ΚΑΙ 2024 ΜΔ ΓΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΣΟ (ΔΣΟ 2025)» 
            Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α 

          ΓΗΑ ΣΖΝ Β/ΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ  
                                                                  (πεηρέιαηο  ζέρκαλζες) 

 

               (Σκήκα 2)  

Σνπ   ……………………………………………………………… 

Έδξα ……………………………………………………………… 

Οδφο ………………………………………. Αξηζκφο ………………. 

Σειέθσλν ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ  

ΔΠΙ ΣΗ ΜΔΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΔΣΑΙ ΚΑΘΔ 

ΦΟΡΑ  

 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1. Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ……...%  

 

 /      / 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 

 



 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΧΡΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ  22/2022 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - 

ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2023 ΚΑΙ 2024 ΜΔ ΓΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΣΟ (ΔΣΟ 2025)» 

    Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α   

                  ΓΗΑ  ΣΟΝ    

      ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 
 

 

                         (πεηρέιαηο  ζέρκαλζες) 

                (Σκήκα 3)  

Σνπ   ……………………………………………………………… 

Έδξα ……………………………………………………………… 

Οδφο ………………………………………. Αξηζκφο ………………. 

Σειέθσλν ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ  

ΔΠΙ ΣΗ ΜΔΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΔΣΑΙ ΚΑΘΔ 

ΦΟΡΑ  

 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1. Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ……...%  

 

 /      / 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 



 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΧΡΟ  

 

   ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ  22/2022          

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - 

ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2023 ΚΑΙ 2024 ΜΔ ΓΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΣΟ (ΔΣΟ 2025)» 

    Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α   

                  ΓΗΑ  ΣΟΝ     

      ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 
 

 

                             (πεηρέιαηο  θίλεζες) 

                                (Σκήκα 4)  

 

Σνπ   ……………………………………………………………… 

Έδξα ……………………………………………………………… 

Οδφο ………………………………………. Αξηζκφο ………………. 

Σειέθσλν ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ  

ΔΠΙ ΣΗ ΜΔΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΔΣΑΙ ΚΑΘΔ 

ΦΟΡΑ  

 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1. Πεηξέιαην θίλεζεο  ……...%  

 

 /      / 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 



 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΧΡΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ  22/2022 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - 

ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2023 ΚΑΙ 2024 ΜΔ ΓΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΣΟ (ΔΣΟ 2025)» 

    Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α   

                  ΓΗΑ    ΣΟΝ     

      ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 
 

 

                                                                   (βελδίλε ακόισβδε) 

                                                               (Σκήκα 5)  

 

Σνπ   ……………………………………………………………… 

Έδξα ……………………………………………………………… 

Οδφο ………………………………………. Αξηζκφο ………………. 

Σειέθσλν ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ  

ΔΠΙ ΣΗ ΜΔΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΠΩΛΗΗ ΟΠΩ 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΔΣΑΙ ΚΑΘΔ 

ΦΟΡΑ  

 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 Βελδίλε ακφιπβδε ……...%  

 

 /      / 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 



 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΧΡΟ  

 

 
ΑΡΗΘ. ΜΔΛΔΣΖ  22/2022 
 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΟΝ  ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ  ΚΑΗ ΣΑ 
ΝΟΜΗΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ  ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2023 ΚΑΗ 2024 ΜΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΠΗΠΛΔΟΝ 

ΔΣΟ (ΔΣΟ 2025)» 
    Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α   

                  ΓΙΑ    ΣΟΝ     
      ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

 
                                                                   (ειαηνιηπαληηθά) 
                                                               (Σκήκα 6)  

Α/Α ΔΗΓΟ 

Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ) ΔΣΟΤ 

2023 

Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ) 

ΔΣΟΤ 2024 

Πνζφηεηα  

(ΛΗΣΡΑ) ΔΣΟΤ 

2025 
(ΓΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΔΗ) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΣΧΝ 

2023, 2024 ΚΑΗ 2025 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

Δ € 

ΤΝΟΛΟ  

1 Έιαην βελδηλνθηλεηήξσλ 15w-40 700 700 700 2.100   

2 Έιαην πεηξειαηνθηλεηήξσλ 20w-50 3.000 3.000 3.000 9.000   

3 Τδξαπιηθά Λάδηα 68  3.000 3.000 3.000 9.000   

4 Τδξαπιηθά Λάδηα 46 2.000 2.000 2.000 6.000   

5 Λάδη ATF 500 500 500 1.500   

6 Τγξά θξέλσλ 300 300 300 900   

7 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηάιπκα 

έηνηκν πξνο ρξήζε 
200 200 200 600   

8 
Παξαθινχ καθξάο ρξήζεο G 12 

έηνηκν πξνο ρξήζε 
200 200 200 600   

9 Βαιβνιίλε SAE 90 300 300 300 900   

10 Βαιβνιίλε SAE 75w90 300 300 300 900   

11 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηάιπκα 

ζπκππθλσκέλν, απαηηείηαη αξαίσζε  
450 450 450 1.350   

12 
Με ηνμηθφ πδαηηθφ δηάιπκα νπξίαο  

ηχπνπ AD BLUE 
1.000 1.000 1.000 3.000   

13 
Έιαην κίμεο ζε ζπζθεπαζία 1 ιίηξν 

κε ελζσκαησκέλν δνζνκεηξεηή   
300 300 300 900   

14 
Έιαην γηα θνξδέια αιπζνπξίνλσλ 

10αξαθη  
200 200 200 600   

 ΤΝΟΛΟ       

 ΦΠΑ 24%       

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ       

 

              /      / 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 



 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΧΡΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ 22/2022 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ  Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

 

(ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ, ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ, ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ) 

 

 

ας γλωρίδω όηη ε ποηόηεηα ηωλ θασζίκωλ ποσ προζθέρω  ζα είλαη όκοηα κε εθείλε ποσ παράγοσλ 

ηα θραηηθά δησιηζηήρηα (ΔΛ.Γ.Α.). θαη ζσγθεθρηκέλα ηα προζθερόκελα είδε ζα είλαη ηα θάηωζη : 

 

Α/Α ΔΗΓΟ  ΥΧΡΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

1 ΒΔΝΕΗΝΖ 

ΑΜΟΛΤΒΓΖ  

  

2 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΚΗΝΖΖ  

  

3 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΘΔΡΜΑΝΖ  

  

  

 

Σα αλσηέξα είδε θαπζίκσλ ζα πιεξνχλ φια φζα νξίδνληαη ζηηο απφ 5-7-2022 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο ππ΄ αξηζκ. 22/2022 κειέηε.  

 

 

          /      / 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΧΡΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ 22/2022 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ   ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ  

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΑΡΚΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 

φπσο απηή αλαγξάθεηαη 

ζηελ εηηθέηα θάζε 

ζπζθεπαζίαο.  

ΤΚΔΤΑΗΑ  

1,4,16,20 Ή 60 

ΛΗΣΡΧΝ 

1 Έιαην βελδηλνθηλεηήξσλ 15w-40   

2 Έιαην πεηξειαηνθηλεηήξσλ 20w-50   

3 Τδξαπιηθά Λάδηα 68    

4 Τδξαπιηθά Λάδηα 46   

5 Λάδη ATF   

6 Τγξά θξέλσλ   

7 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηάιπκα έηνηκν 

πξνο ρξήζε 
  

8 
Παξαθινχ καθξάο ρξήζεο G 12 έηνηκν πξνο 

ρξήζε 
  

9 Βαιβνιίλε SAE 90   

10 Βαιβνιίλε SAE 75w90   

11 
Αληηςπθηηθφ – αληηζεξκηθφ δηάιπκα 

ζπκππθλσκέλν, απαηηείηαη αξαίσζε  
  

12 
Με ηνμηθφ πδαηηθφ δηάιπκα νπξίαο  ηχπνπ 

AD BLUE 
  

13 
Έιαην κίμεο ζε ζπζθεπαζία 1 ιίηξν κε 

ελζσκαησκέλν δνζνκεηξεηή   
  

14 Έιαην γηα θνξδέια αιπζνπξίνλσλ 10αξαθη    

 

 

 

Σημείωση : στην στήλη μάρκα λιπαντικών  σημειώνεται μια  μάρκα. Η αναγραυή περισσότερων 

θεωρείται εναλλακτική προσυορά πράγμα ποσ επισύρει απόρριψη της προσυοράς. 
 

 

  Ληηφρσξν      …. /  ….. /….. 

       Ο πξνζθέξσλ 

     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 



 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 

αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν 
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν 
Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ 
Σαπηόηεηαο: 

 Σει:  

Σόπνο 
Καηνηθίαο: 

 Οδόο
: 

 Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ 
(Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:   
Θα πξνκεζεύσ ηνλ Γήκν θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξόζσπα κε πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε ρσξίο λα έρσ 
ηελ δπλαηόηεηα άξλεζεο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. Από ηελ ζηηγκή πνπ ιακβάλσ ηελ εηδηθή εληνιή από ηνλ 
Γήκν θαη ζε νπνηαδήπνηε ώξα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαηεξίνπ κνπ ζα πξνβαίλσ  άκεζα ρσξίο θακία ρξνληθή 
θαζπζηέξεζε ζηελ ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο δειώλσ όηη ζα έρσ άκεζε δηαζέζηκε 
ηελ πνζόηεηα ησλ θαπζίκσλ πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηνλ θαζεκεξηλό αλεθνδηαζκό ησλ νρεκάησλ 
ηνπ Γήκνπ ζε ζπλελλόεζε κε ην γξαθείν θίλεζεο ηνπ Γήκνπ. 
 

 
Ζκεξνκελία:      ……….20…… 

Ο – Ζ Γει. 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 

βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  



 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 

αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν 
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν 
Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ 
Σαπηόηεηαο: 

 Σει:  

Σόπνο 
Καηνηθίαο: 

 Οδόο
: 

 Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ 
(Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:   
Θα πξνκεζεύσ ηνλ Γήκν θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξόζσπα κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο κέρξη ην κεζεκέξη ηεο  
επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο από ηελ παξαγγειία.  

 

 

 

 
Ζκεξνκελία:      ……….20…… 

Ο – Ζ Γει. 

(Τπνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε 

άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  



 

 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 

αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν 
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν 
Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ 
Σαπηόηεηαο: 

 Σει:  

Σόπνο 
Καηνηθίαο: 

 Οδόο
: 

 Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ 
(Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:   

ηα πξνζθεξόκελα πιηθά ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 22/2022 κειέηεο.  

 

 

 

 
Ζκεξνκελία:      ……….20…… 

 

Ο – Ζ Γει. 

 

(Τπνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  



 

 

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε 

άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  
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