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               ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΘΣΘ 3θσ ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 
  «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 

              
             Θεςςαλονίκθ  05-11-2018 

                                          Αρικμ.πρωτ.: 17492 
   ΤΜΘΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ      ΡΟΣ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
ΡΛΘ.: Ρ. ΒΑΦΕΙΑΔΘΣ   
ΤΘΛ :    2313 308154 – 2310 963154 
ΦΑΞ:    2310 207426 

     e-mail: promitheies@gennimatas-thess.gr  
 
 
 

   ΡΟΣΚΛΘΣΘ  ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ : «Ζρευνα ςτθν αγορά για τθν προμικεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΟΛΥΒΔΘ ΒΕΝΗΙΝΘ & ΡΕΤΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΘΣΘΣ), ςε εφαρμογι του ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 2018, 
CPV:09100000-0, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 6.926,80 € με Φ.Ρ.Α., για τθν κάλυψθ 
αναγκϊν τθσ οργανικισ μονάδασ ζδρασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» και τθσ αποκεντρωμζνθσ 
οργανικισ μονάδασ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»». 

 
                 
ΣΧΕΤ.: α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ  Ζργων,  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν)  
                 άρκρα 118 και 328.  
            β) Θ  αρικ. 19θ/κ.5ο/16-10-2018 ΑΔΑ: 72ΙΩ46904Κ-ΕΨΕ  απόφαςθ  του  Δ.Σ.  του  Γ. Ν. Θ.  
                 «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – ΟΑΓΙΟΣ  ΔΘΜΘΤΙΟΣ»,  περί   ζγκριςθσ   τθσ  διαδικαςίασ   ζρευνασ 
                 ςτθν αγορά  για   τθν   προμικεια  που  αναφζρεται  ςτο  κζμα.   
   
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια υποβολισ, 
είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν   Δευτζρα 19-11-2018, ζωσ  14:30)  ςτο  Γραφείο  
Ρρομθκειϊν  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ Ζδρασ  «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ»   
του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», Εκνικισ Αμφνθσ 41, 1οσ όροφοσ, κτίριο 
Διοίκθςθσ. 
Θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Τρίτθ 20/11/2018 και ϊρα 10:00 
ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 
 

    Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΡΩΤΟΤΥΡΟ – 
ΑΝΤΙΓΑΦΟ). 
    Στθν τεχνικι προςφορά κα κατατεκεί θ υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ. 
    Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΟΙ 
                                        
1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/08-08-2016 
(Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι του ςχετικοφ  
πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με τθν προςκόμιςθ 
του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Θ πλθρωμι 
πραγματοποιείται μετά τθ κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ από τθν υπθρεςία 
Ραρζδρου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. Στα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των ειδϊν μόνο ςε 
ΕΥΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
3. Θ ανάδειξθ του προμθκευτι κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψι προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Συνεπϊσ, για τθν 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ αποκλειςτικά θ χαμθλότερθ από τισ 
προςφερόμενεσ τιμζσ. Υπό τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτο άρκρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του 
Ν.4412/2016, θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον προμθκευτι με τθ χαμθλότερθ τιμι , που κα δοκεί ωσ 
μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ 
πϊλθςθσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν προμικεια  αμόλυβδθσ βενηίνθσ & πετρελαίου κίνθςθσ, από εκείνουσ 
των οποίων οι προςφορζσ κα ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και 
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
Στθν περίπτωςθ που ευρίςκονται προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι αυτζσ κεωροφνται ιςότιμεσ. 
Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του 
αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 
4. Θ ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ. Θ ςφμβαςθ κα μπορεί να παρατακεί με 
μονομερι απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, για επιπλζον τρείσ (3) μινεσ ςτθν περίπτωςθ που 
κατά τον ςυμβατικό χρόνο δεν ζχουν εξαντλθκεί οι ποςότθτεσ ι το ςυμβατικό ποςό. 
5. Ο Ρρομθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου 1%. O Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
6. Θ παραλαβι των ανωτζρω υγρϊν καυςίμων, μζςω του πρατθρίου του προμθκευτι, κα 
εκτελείται με τθν ζκδοςθ υπθρεςιακοφ ςθμειϊματοσ υπογεγραμμζνου από τον προϊςτάμενο τθσ 
Υπθρεςίασ, ςτο οποίο κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του προμθκευτι, το είδοσ καυςίμου, θ 
ποςότθτα και θ θμερομθνία. Το υπθρεςιακό ςθμείωμα κα παραμζνει ςτον προμθκευτι για τθν 
ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου για τθν πλθρωμι. 
Τα υγρά καφςιμα (ΑΜΟΛΥΒΔΘ ΒΕΝΗΙΝΘ) παραδίδονται από τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ του 
προμθκευτι (ι από τα κατά τόπουσ ςτον νομό, πρατιρια τθσ επιχείρθςθσ) ςτα αςκενοφόρα – 
οχιματα του Νοςοκομείου. Σε περίπτωςθ που πρόκειται για μθ εργάςιμθ μζρα και ϊρα, ο 
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προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ αφοφ ειδοποιθκεί από το Νοςοκομείο, να προςζλκει ςτθν 
επιχείρθςι του για παράδοςθ καυςίμων. Ο όροσ αυτόσ τίκεται δεδομζνου ότι τα εν λόγω οχιματα 
του Νοςοκομείου είναι δυνατόν να κινοφνται και εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, ιδιαίτερα όταν 
υπάρχουν ζκτακτεσ ανάγκεσ. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει πάντα ςτθν 
επιχείρθςθ του τα απαραίτθτα καφςιμα. Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ, το Νοςοκομείο διατθρεί το 
δικαίωμα προμικειασ τουσ από το ελεφκερο εμπόριο επιβάλλοντασ ςτον προμθκευτι τθν πικανι 
διαφορά τθσ τιμισ. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται  να εκδίδει τιμολόγιο, το οποίο κα αναγράφει  
τον αρικμό πινακίδων του οχιματοσ που ανεφοδιάςτθκε, το όνομα του οδθγοφ, κακϊσ και τθν 
χιλιομετρικι ζνδειξθ του οχιματοσ κατά τθν ϊρα του ανεφοδιαςμοφ. Το ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ κα 
παραδοκεί ςτουσ χϊρουσ των Νοςοκομείων (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Θ/Η) μετά τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ από 
τα αρμόδια τμιματα. 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.Σ. , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία ςυντιρθςθσ παρακολουκείται  από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν (ΦΕΚ 
777/Βϋ/04-06-2010) τθσ Ε.Ρ.Υ., καλείςτε να προςκομίςετε Υπεφκυνθ Διλωςθ με τισ 
αναγραφόμενεσ τιμζσ  των ειδϊν ςτθν ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Θ 
υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν 
παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν, 
απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Θ ζρευνα ςτθν αγορά κα διενεργθκεί ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 
Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και τθν 19θ/κ.5ο/16-10-2018 ΑΔΑ: 72ΙΩ46904Κ-ΕΨΕ  
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου. 
         Ακολουκοφν  οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του 
παρόντοσ, όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ. 
 
 
 

                                                                                      Θ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. 
                                                     «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 
                                                                                                    

                                                                                                                                       
 
                                                            ΜΕΛΡΟΜΕΝΘ ΤΣΟΥΓΚΑ 
                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epromy.gr/
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α  Αϋ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  - ΡΕΙΓΑΦΘ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -  ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
 
Οι αναγραφόμενεσ πιο κάτω ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και ζχουν προςδιοριςτεί κατ’ εκτίμθςθ 
των αναγκϊν με βάςθ τθν κατανάλωςθ αντίςτοιχων ειδϊν κατά τα προθγοφμενα ζτθ.  
Οι παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν τθν ανάδειξθ χορθγθτϊν για τθν προμικεια 
αμόλυβδθ βενηίνθ & πετρζλαιο κίνθςθσ, οι οποίεσ και περιγράφονται ςτον κάτωκι πίνακα: 
 
 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 

1. Αμόλυβδθ βενηίνθ για τα οχιματα του Νοςοκομείου 500 λίτρα για το Νοςοκομείο ζδρασ 
«Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & 2000 λίτρα για το ενοποιθμζνο Νοςοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 
ςυνολικι ποςότθτα 2.500 λίτρα. 

2. Ρετρζλαιο κίνθςθσ για χριςθ ςε Θλεκτροπαραγωγά Ηεφγθ (γεννιτριεσ) 1500 λίτρα για το 
Νοςοκομείο ζδρασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» & 1000 λίτρα για το ενοποιθμζνο Νοςοκομείο «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» ςυνολικι ποςότθτα 2.500 λίτρα. Το είδοσ κα παραδίδεται ςτα 
Νοςοκομεία. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 
Οι πιο κάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν τθν προμικεια καυςίμων, δθλαδι πετρελαίου 
κίνθςθσ & αμόλυβδθσ βενηίνθσ. 
Τα υπό προμικεια υγρά καφςιμα πρζπει να είναι ποιότθτασ όμοιασ με εκείνθ που παράγουν τα 
κρατικά διυλιςτιρια και να πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ που τίκενται από τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 
Επίςθσ : 
α) Το πετρζλαιο κίνθςθσ DIESEL πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ από νερό και 
φυςικά ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να υπάρχει ανάμειξθ με πετρζλαιο κζρμανςθσ. 
β) Θ αμόλυβδθ βενηίνθ κα είναι ςφμφωνα με τισ κρατικζσ προδιαγραφζσ (ΕΛ.Δ.Α.) 
Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ανάμειξθ με βενηίνθ super ι νερό ι πετρζλαιο. 
Θ 3θ Υ.Ρε, διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα από τα καφςιμα ϊςτε να ελζγχεται τόςο 
θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο του 
Κράτουσ. 
Ι. Σε ότι αφορά ςτθ βενηίνθ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ : 
• Θ Κ.Υ.Α. 93/1987 (ΦΕΚ 40 Β'/2-2-87) : Ρροδιαγραφζσ Βενηίνθσ χωρίσ μόλυβδο. 
• Θ Κ.Υ.Α.1150/1993 (ΦΕΚ 127 Β'/24-2-1994) : Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου 
αμόλυβδθσ 
• Θ Κ.Υ.Α. 2/2000 (ΦΕΚ 426 Β'/31-3-2000) : Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν 
οδθγία 98/70/ΕΚ 
• Θ Κ.Υ.Α. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β'/11-2-2004) : Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ 
τθν οδθγία 98/70/ΕΚ 
• Θ Κ.Υ.Α. 354/2000 (ΦΕΚ 410 Β'/11- 4-2001) : Αμόλυβδθ βενηίνθ, προδιαγραφζσ και μζκοδοι 
ελζγχου 
• Θ Κ.Υ.Α. 356/2000 (ΦΕΚ 410 Β'/11-4-2001): Τροποποίθςθ τθσ 985/96 απόφαςθσ Α.Χ.Σ. 
«Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου αμόλυβδθσ βενηίνθσ 98 RON» 
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• Θ Κ.Υ.Α. 412/92/1992 (ΦΕΚ 403 Β'/19-6-1992) : Ιχνθκζτθςθ αμόλυβδθσ βενηίνθσ 
• Θ Κ.Υ.Α. 510/2004 (ΦΕΚ 872 Β'/4-6-2007) : Υ.Α. 51020042007 - Καφςιμα αυτοκινιτων, 
αμόλυβδθ βενηίνθ, απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμϊν 
ΙΙ. Σε ότι αφορά ςτο πετρζλαιο κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ : 
• Θ Κ.Υ.Α. 105/1996 (ΦΕΚ 570 Β'/16-7-1996) : Διαδικαςίεσ χρωματιςμοφ και ιχνθκζτθςθσ 
πετρελαίου κζρμανςθσ 
• Θ Κ.Υ.Α. 1166/1993 (ΦΕΚ 336 Β'/5-5-1994) : Ρροδιαγραφζσ & μζκοδοι ελζγχου πετρελαίου  
κίνθςθσ 
• Θ Κ.Υ.Α. 181053/960/1984 (ΦΕΚ 204 Β'/3-4-1984) : Τεχνικζσ προδιαγραφζσ ανιχνευτϊν 
διαχωριςτικισ επιφάνειασ πετρελαίου / νεροφ 
• Θ Κ.Υ.Α. 28432/2447/1992 (ΦΕΚ 536 Β'/26-8-1992) : Μζτρα για τον περιοριςμό τθσ 
εκπομπισ αερίων και ςωματιδίων 
• Θ Κ.Υ.Α. 355/2000 (ΦΕΚ 410 Β'/11-4-2001) : Ρετρζλαιο κίνθςθσ, προδιαγραφζσ και μζκοδοι 
ελζγχου 
• Θ Κ.Υ.Α. 81160/8611/1991 (ΦΕΚ 574 Β'/25-7-1991) : Μζτρα για τον περιοριςμό των 
εκπομπϊν αερίων και ςωματιδίων 
• Θ Κ.Υ.Α. 18611/1393/1996 (ΦΕΚ 465 Β'/18-6-1996) : Συμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ 
οδθγίασ 96/1/ΕΟΚ 
ΙΙΙ. Για όλα τα είδθ καυςίμων κα ιςχφουν και τα κάτωκι : 
• Θ Κ.Υ.Α. 11082/1989 (ΦΕΚ 44 Β'/23-1-1989) : Ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υγρϊν καυςίμων 
για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 
• Θ Κ.Υ.Α. 351/2003 (ΦΕΚ 1383 Β'/9-9-2004) : Τροποποίθςθ τθσ Α.Χ.Σ. 340/2000 απόφαςθσ 
Ραρακάτω παρουςιάηονται πιο αναλυτικά οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα προςφερόμενα είδθ: 
1. Ρετρζλαιο κίνθςθσ 
Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να πλθροί το 
πετρζλαιο κίνθςθσ, το οποίο προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςτουσ διάφορουσ τφπουσ κινθτιρων 
Diesel. Ειδικότερα, το πετρζλαιο κίνθςθσ κα είναι μίγμα υδρογονανκράκων κακαρό, διαυγζσ και 
δε κα περιζχει νερό ι άλλεσ ξζνεσ φλεσ ςε ποςοςτά μεγαλφτερα από τα προβλεπόμενα από τθν 
απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 355/2000 «Ρετρζλαιο κίνθςθσ, προδιαγραφζσ και 
μζκοδοι ελζγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνκρακεσ κα είναι αποςτάγματα πετρελαίου ι προϊόντα 
πυρόλυςθσ ι και μίγματα αυτϊν ςε τζτοιεσ αναλογίεσ, ϊςτε να πλθροφνται όλοι οι όροι τθσ 
παραπάνω απόφαςθσ. Γενικότερα, οι ιδιότθτεσ του πετρελαίου κίνθςθσ κα είναι αυτζσ που 
προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και περιγράφονται ςτθν παραπάνω απόφαςθ. 
Το πετρζλαιο κίνθςθσ κα ζχει το φυςικό του χρϊμα χωρίσ τθν προςκικθ χρωςτικϊν ουςιϊν ι 
ιχνθκζτου. Οι προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του πετρελαίου κίνθςθσ, πάντα 
ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 355/2000 παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 
 

Ρίνακασ 1.1. 
 Ραράμετροσ Μονάδεσ Πρια Μζκοδοι ελζγχου 

  Ελαχ. Μεγ.  

Δείκτθσ κετανίου  46,0  EN ISO 4264 

Ρυκνότθτα ςτουσ 15 oC kg/m3 
820 

845 EN ISO 3675 EN ISO 
12185/1996 

Σθμείο ανάφλεξθσ oC 55 - EN 22719 

Ανκρακοφχο υπόλειμμα (επί 10% 
υπολείμματοσ απόςταξθσ) 

% m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Τζφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245 
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Νερό mg / kg - 
200 Pr EN ISO 12937: 1996 

Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ  Κλάςθ 1  EN ISO 2160 

Αντοχι ςτθν οξείδωςθ g/m3 - 25 EN ISO 12205 

Αιωροφμενα ςωματίδια mg / kg - 24 EN ISO 12662 

Λιπαντικότθτα, διορκωμζνθ 
διάμετροσ φκοράσ ςφαιριδίου 
(wsd 1,4) ςτουσ 60 oC 

μm  460 ISO 12156-1 

Ιξϊδεσ ςτουσ 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Απόςταξθ: 
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 ανκρακοφχου υπολείμματοσ του Ρίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) ιςχφει για πετρζλαιο 
ςτο οποίο δεν ζχει γίνει προςκικθ βελτιωτικοφ καφςεωσ. Στισ περιπτϊςεισ που το ευριςκόμενο 
ποςοςτό του ανκρακοφχου υπολείμματοσ είναι μεγαλφτερο από το ανωτζρω όριο, κα πρζπει να 
γίνεται ανίχνευςθ παρουςίασ νιτρικϊν παραγϊγων με τθ βοικεια τθσ μεκόδου EN ISO 13759. 
Πταν διαπιςτϊνεται θ παρουςία βελτιωτικοφ καφςεωσ, τότε δε κα λαμβάνεται υπόψθ το όριο 
αυτό. Ράντωσ θ χριςθ προςκζτων δεν απαλλάςςει τα διχλιςτιρια από τθν απαίτθςθ του 0,30% 
m/m μεγ. ανκρακοφχου υπολείμματοσ προ τθσ προςκικθσ βελτιωτικϊν. (β) Για τον υπολογιςμό 
του δείκτθ κετανίου είναι απαραίτθτα και τα αποςτάγματα 10%, 50% και 90% (v/v). (γ) Απόφαςθ 
Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Ραράρτθμα ΙΙ). 

Ρίνακασ 1.2. 
 Ραράμετροσ Μονάδα Πρια Μζκοδοσ ελζγχου 
Θερμοκραςία 
αποφράξεωσ ψυχροφ 
φίλτρου (CFPP) (α) oC 

Κατθγορία Α 
(β) 
+5 

Κατθγορία C 
(β) 
-5 EN 116 

 
 
(α) Επιτρζπεται για ζνα δεκαπενκιμερο θ διατιρθςθ κατ' ανοχι του ορίου τθσ προθγοφμενθσ 
περιόδου. Αυτό δεν ιςχφει για τα διυλιςτιρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να 
παραδίδουν πετρζλαιο με χαρακτθριςτικά ροισ τθσ Χειμερινισ περιόδου. 
(β) Ππου : Κατθγορία Α (Θερινι περίοδοσ) : Από 1 / 4 ζωσ 30 / 9 κάκε ζτουσ. 
Κατθγορία C (Χειμερινι περίοδοσ) : Από 1 / 10 ζωσ 31 / 3 κάκε ζτουσ. 
Οι τίτλοι των προτφπων που αναφζρονται ςτισ μεκόδουσ ελζγχου ςτουσ δφο παραπάνω πίνακεσ 
παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον παρακάτω πίνακα : 

Ρίνακασ 1.3. 
 
Ρρότυπο Τίτλοσ 

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

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 
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EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 

EN 1SO 3170 Petroleum liquids - Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling 

PrEN ISO 3405:1998 
(ISO/ DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory 
determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 
3675:1998). EN ISO 4259: 1995 Petroleum products - Determination and application of precision data in 
relation to methods of test 

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

EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. 

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

EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - 
oscillating - U- tube method. 

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

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

PrEN ISO 12937: 
1996 

Petroleum products - Determination of water - Coulometric Karl Fisher 
titration method 

EN ISO 13759 Petroleum products - Determination of alkyl nitrate in diesel fuels - 
Spectrometric method 

EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - 
Martens closed cup method. 

EN ISO 12156-1: 
1997 

Diesel fuels - Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998) 
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2. Αμόλυβδθ βενηίνθ 
Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να πλθροί θ 
αμόλυβδθ βενηίνθ, θ οποία προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςτουσ διάφορουσ τφπουσ 
βενηινοκινθτιρων που ζχουν ςχεδιαςτεί να λειτουργοφν με αμόλυβδθ βενηίνθ. Θ αμόλυβδθ 
βενηίνθ κα ζχει το φυςικό τθσ χρϊμα χωρίσ τθν προςκικθ οποιαςδιποτε χρωςτικισ ουςίασ. Για 
τθν εφκολθ ανίχνευςθ τθσ παρουςίασ τθσ ςε άλλα είδθ βενηινϊν αυτοκινιτων θ αμόλυβδθ βενηίνθ 
κα ιχνθκετείται με κινιηαρίνθ ςε ποςοςτό 3 χιλιοςτόγραμμα ανά λίτρο. Θ ποιοτικι ανίχνευςθ και ο 
ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ τθσ κινιηαρίνθσ κα γίνονται όπωσ περιγράφεται ςτθν μζκοδο Ι 298/92. 
Για τθ βελτίωςθ των χαρακτθριςτικϊν ποιότθτασ τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ επιτρζπεται θ χριςθ 
προςκζτων. Τα πρόςκετα αυτά πρζπει να μθν ζχουν επιβλαβείσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και 
ςτουσ κινθτιρεσ. 
Θ προςκικθ κα γίνεται με ευκφνθ των εταιρειϊν εμπορίασ πετρελαιοειδϊν, όςον αφορά τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ για το ςκοπό για τον οποίο προορίηονται. 
Οι εταιρείεσ προσ ενθμζρωςθ, αλλά και για τθ δυνατότθτα ελζγχου τθσ παρουςίασ του προςκζτου 
ςτθ βενηίνθ, υποβάλλουν ςτθ Διεφκυνςθ Ρετροχθμικϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ 
λεπτομερι ςτοιχεία του προςκζτου, όπωσ τα φυςικοχθμικά του χαρακτθριςτικά, τθ χθμικι του 
ςφνκεςθ, το ποςοςτό με το οποίο προςτίκεται ςτο καφςιμο, μζκοδο ελζγχου, τισ βελτιϊςεισ τισ 
οποίεσ επιφζρει, τα αποτελζςματα εργαςτθριακϊν και μθχανικϊν δοκιμϊν, πιςτοποιθτικό 
μθχανικϊν δοκιμϊν, τα δεδομζνα αςφαλείασ, διλωςθ τθσ εταιρείασ αν το πρόςκετο 
χρθςιμοποιείται ςε χϊρεσ τθσ Ε. Ε. ι καταγωγισ ΕΗΕΣ που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ 
ςυμφωνία ΕΟΧ. Θ τιρθςθ των ςτοιχείων του προςκζτου κα γίνεται κατά τρόπο εμπιςτευτικό. 
Για τθν προςταςία του ςυςτιματοσ των καταλυτϊν των αυτοκινιτων απαγορεφεται θ προςκικθ 
ςτθν αμόλυβδθ βενηίνθ ενϊςεων του φωςφόρου. 
Για τον περιοριςμό τθσ οξφτθτασ τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ, θ οξφτθτα τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ 
αικανόλθσ δε κα πρζπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελζγχεται ςφμφωνα με τθ μζκοδο ASTM 
D 1613/1991. 
Οι προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ, ςφμφωνα με τθν 
απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδθ βενηίνθ, προδιαγραφζσ και 
μζκοδοι ελζγχου», παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ : 

Ρίνακασ 2.1. 
 
Ραράμετροσ Μονάδεσ Πρια Μζκοδοι ελζγχου 

  Ελαχ. Μεγ.  

Ρυκνότθτα ςτουσ 15 oC kg/m3 720 775 EN ISO 3675 EN ISO 
12185/1996 

Ρεριεχόμενα κομιϊδθ Mg/100ml - 5 EN ISO 6246 

Διάβρωςθ χάλκινου 
ελάςματοσ (3h ςτουσ 50o C) 

 Κλάςθ 
1 

 EN ISO 2160 

Αντοχι ςτθν οξείδωςθ Λεπτά 360 - EN ISO 7536 

Εμφάνιςθ  Κακαρό και διαυγζσ Οπτικι παρατιρθςθ 
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Ρίνακασ 2.2. 
 
Ραράμετροσ Μονάδεσ Πρια Μζκοδοι ελζγχου 

   Κλάςθ Α Κλάςθ C ΚλάςθC1(α)  

   (α) (α)   

Τάςθ ατμϊν kg/m3 Ελάχ. 45,0 50,0 50,0 EN 12/1993 Pr EN 
  Μεγ. 60,0 80,0 80,0 13016-1:1997 
      (DVPE) (γ) 

% απόςταγμα ςτουσ %(v/v) Ελάχ. 20,0 22,0 22,0 Pr EN ISO 3405:1998 

70 oC Ε70 %(v/v) Μεγ 48,0 50,0 50,0 (δ) 

% απόςταγμα ςτουσ %(v/v) Ελάχ. 46,0 46,0 46,0  

100 oC Ε100 %(v/v) Μεγ. - 71,0 71,0 (δ) 

% απόςταγμα ςτουσ %(v/v) Ελάχ. 75,0 75,0 75,0  

150 oC Ε150 %(v/v) Μεγ. - - -  

Τζλοσ απόςταξθσ oC Μεγ. 210 210 210 Pr EN ISO 3405:1998 

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

Δείκτθσ απόςταξθσ  Μεγ. - -   

(VLI)     1.050  

(10VP+7E70)(β)       

 
 
(α) Κλάςθ Α (Θερινι περίοδοσ) : Από 1 / 5 ζωσ 30 / 9 κάκε ζτουσ. 
Κλάςθ C (Χειμερινι περίοδοσ) : Από 1 / 11 ζωσ 31 / 3 κάκε ζτουσ. 
Κλάςθ C1 (Μεταβατικζσ περίοδοι) : Ιςχφει για τουσ μινεσ Απρίλιο και Οκτϊβριο. Με απόφαςθ τθσ 
Διεφκυνςθσ Ρετροχθμικϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ, ςε κρίςιμεσ περιόδουσ, δφναται θ C1 
να παρατείνεται και για τουσ μινεσ Νοζμβριο και Μάρτιο. 
(β) όπου: VP = Τάςθ ατμϊν 
Ε70 = απόςταγμα ςτουσ 70ο C. 
Επιτρζπεται για ζνα δεκαπενκιμερο από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των εποχιακϊν προδιαγραφϊν, θ 
διάκεςθ ςτθν αγορά, κατ' ανοχι, βενηίνθσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ προθγοφμενθσ περιόδου για 
τθν εξάντλθςθ τυχόν αποκεμάτων. Αυτό δεν ιςχφει για τα διυλιςτιρια, τα οποία οφείλουν να 
παραδίδουν βενηίνθ με τα χαρακτθριςτικά τθσ κανονικισ περιόδου, όπωσ κακορίηονται ςτον 
ανωτζρω πίνακα. 
(γ) Θ περίοδοσ Pr EN 13016-1:1997 κα χρθςιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιςτεί το VLI. 
(δ) Βλζπε παραρτιματα Ι και ΙΙΙ του άρκρου 9 τθσ Απόφαςθσ 2/2000 του Ανωτάτου Χθμικοφ 
Συμβουλίου (εναρμόνιςθ τθσ Οδθγίασ 98/70). 
Επίςθσ, ςθμειϊνεται ότι όλεσ οι μζκοδοι ελζγχου που αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ 1 και 2 
περιλαμβάνουν δεδομζνα ακριβείασ. Σε περιπτϊςεισ αμφιςβθτιςεων, τα αποτελζςματα των 
εξετάςεων κα αξιολογοφνται ςφμφωνα με τθ μζκοδο EN ISO 4259: 1995. 
Οι τίτλοι των προτφπων που αναφζρονται ςτισ μεκόδουσ ελζγχου ςτουσ δφο παραπάνω πίνακεσ 
παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον παρακάτω πίνακα: 
 

Ρίνακασ 2.3. 
 
Ρρότυπο Τίτλοσ 

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

EN 1SO 3170 Petroleum liquids - Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling 
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PrEN ISO 3405:1998 
(ISO / DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory 
determination of density or relative density - Hydrometer method. 

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products - Determination and application of precision data in 
relation to methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993). 

EN ISO 6246 Petroleum products - Gum content of light and middle distillate fuels - 
Jet evaporation method. 

EN ISO 7536 Gasoline - Determination of oxidation stability - Induction period 
method. EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - 
oscillating - U- tube method. 

PrEN 13016-1: 1997 
(DVPE) 

Liquid petroleum products - vapour pressure - Part 1: Determination of 
air saturated vapour pressure (ASVP). 

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

 
Θ δειγματολθψία τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 13/85 
απόφαςθσ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ι των προτφπων EN ISO 3170 ι 
EN ISO 3171. 
 
ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 
ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 
 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΡΟΣ(1):  

Ο – Θ Πνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Ρατζρα:  

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Θλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  Συμμετζχω ςτθν ζρευνα αγοράσ του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» για τθν προμικεια 
…………………………………. 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
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ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Ρλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Ρράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                     Θμερομθνία:  
  
                                                                                           Ο/Θ Δθλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Υπογραφι) 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν 
των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον 
ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
Θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ 
τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 
 


