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Σα πξνο πξνκήζεηα θαύζηκα ζα είλαη απνιύησο ζύκθσλα κε ηηο επίζεκεο θξαηηθέο 
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πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί κε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο ππ 
αξηζ. 354/2000 θαη 355/2000 Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο , πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζην ΦΔΚ 410Β/11-4-
2001. Δπίζεο ζα είλαη ζύκθσλα κε νπνηνλδήπνηε Νόκν ζρεηηθό κε πξνδηαγξαθέο θαπζίκσλ ηεζεί ζε 
ηζρύ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

Οη παξνύζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ, δειαδή 
πεηξειαίνπ θίλεζεο, ακόιπβδεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ 
ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ. 
 
1.  Πεηρέλαιο κίνηζης 

Γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο DIESEL, πξνδηαγξαθώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 
ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Θα είλαη απαιιαγκέλν από άιιεο πξνζκίμεηο ή λεξό θαη θπζηθά 
ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο. Θα έρεη 
πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηηο Κ.Τ.Α : 
- 460/2009/10 (ΦΔΚ 67/Β/28-01-2010) 
- 514/2004/06 (ΦΔΚ 1490/Β/09-10-2006) 
- 513/2004 (ΦΔΚ 1149/Β/2005) 
- 94/12 (ΦΔΚ 1507/Β/4-5-2012) 
- 291/2003 (ΦΔΚ 332 Β/2004) 
Οη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο θαιύπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ην 
πεηξέιαην θίλεζεο, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο θηλεηήξσλ 
Diesel. Δηδηθόηεξα, ην πεηξέιαην θίλεζεο 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 514/2004 «Καύζηκα απηνθηλήησλ - Πεηξέιαην 
θίλεζεο – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκώλ». 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 θίλεζεο ζα είλαη 
απηέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ απόθαζε. 
Σν πεηξέιαην θίλεζεο ζα έρεη ην θπζηθό ηνπ ρξώκα ρσξίο ηελ πξνζζήθε ρξσζηηθώλ νπζηώλ ή 
ηρλεζέηνπ. Οη πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο, πάληα 
ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 514/2004, παξνπζηάδνληαη ζηνπο δύν παξαθάησ πίλαθεο : 
 

Πίλαθαο 1.1 

 

Παξάκεηξνο 

 

Μνλάδεο 

Όξηα Mέζνδνη ειέγρνπ 

Διαρ. Μεγ. 

Γείθηεο θεηαλίνπ  46,0 - EN ISO 4264 

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

EN ISO 12185 

εκείν αλάθιεμεο oC 55 - EN ISO 2719 

Αλζξαθνύρν ππόιεηκκα (επί 

10% ππνιείκκαηνο 

απόζηαμεο) 

% m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Σέθξα % θαηά 

βάξνο 

- 0,01 EN ISO 6245 

Νεξό mg / kg - 200 EN ISO 12937 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο (3 
ώξεο ζηνπο 50 oC) 

 
Κιάζε 1 

EN ISO 2160 

Αληνρή ζηελ νμείδσζε g/m3 - 
25 EN ISO 12205 

Αησξνύκελα ζσκαηίδηα mg / kg 
- 

24 EN 12662 
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Ληπαληηθόηεηα, δηνξζσκέλε 

δηάκεηξνο θζνξάο 

ζθαηξηδίνπ (wsd 1,4) ζηνπο 

60 oC 

κm - 460 EN ISO 12156-1 

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

Απόζηαμε : 
πκπύθλσκα ζηνπο 250 oC 

πκπύθλσκα 

ζηνπο 350 oC 

πκπύθλσκα 

95 % θαηά 

όγθν (β) 

 

% θαηά 

όγθν 

% θαηά 

όγθν 

oC 

 

-

 

8

5 

- 

 

65 

-

 

3

6

0 

 

EN ISO 3405 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν mg / kg - 10 ΔΝ ISO 20846 

EN ISO 20884 

 

 

Παξάκεηξνο 

 

Μνλάδεο 

Όξηα Μέζνδνη ειέγρνπ 

Διαρ. Μεγ. 

Αξηζκόο θεηαλίνπ  51,0 - EN IEO 5165 

EN 15195 

Πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί 
πδξνγνλάλζξαθεο 

% θαηά 

βάξνο 

- 8 EN 12916 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε 

κεζπιεζηέξεο ιηπαξώλ νμέσλ 

(FAME) 

% θαηά όγθν  7 EN 14078 

 

(α) Σν όξην ηνπ αλζξαθνύρνπ ππνιείκκαηνο ηνπ Πίλαθα 1.1 (0,3 % m/m κέγηζην) ηζρύεη γηα 

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

επξηζθόκελν πνζνζηό ηνπ αλζξαθνύρνπ ππνιείκκαηνο είλαη κεγαιύηεξν από ην αλσηέξσ 

όξην, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλίρλεπζε παξνπζίαο ληηξηθώλ παξαγώγσλ κε ηε βνήζεηα ηεο 

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

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

από ηελ απαίηεζε ηνπ 0,3 % m/m κέγηζηνπ αλζξαθνύρνπ ππνιείκκαηνο  πξν ηεο πξνζζήθεο 

βειηησηηθώλ. 

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

θαη 90 % θαηά όγθν. 

 

 

 

 

 

 



 Σελίδα 4 από 13 

 

Πίλαθαο 1.2 

 

Παξάκεηξνο 

 

Μνλάδα 

Μέγηζηα όξηα Μέζνδνο ειέγρνπ 

Κιάζε Α 
(β) 

Κιάζε C 
(β) Θεξκνθξαζία απνθξάμεσο ςπρξνύ 

θίιηξνπ (CFPP) (α) 
oC +5 -5 EN 116 

 

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

πεξηόδνπ. Απηό δελ ηζρύεη γηα ηα δηπιηζηήξηα, ηα νπνία από ηελ 1ε Οθησβξίνπ νθείινπλ λα 
παξαδίδνπλ πεηξέιαην κε ραξαθηεξηζηηθά ξνήο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ. 

 

(β) Όπνπ : 

Κιάζε Α (Θεξηλή πεξίνδνο):Από 01 / 04 έ 30 / 09 θάζε έηνπο. Κιάζε C (Υεηκεξηλή 

πεξίνδνο)  : 

Από 01 / 10 έσο 31 / 03 θάζε έηνπο. 

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

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

Πίλαθαο 1.3 

Πξόηππν Σίηινο 

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 ISO 2719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - Martens 

closed cup method. 

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

Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 

EN ISO 3170 Petroleum liquids. Manual sampling. 

EN ISO 3171 Petroleum liquids. Automatic pipeline sampling. 

EN ISO 3405 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 4264 Petroleum products - Distillate fuels - Calculation of ketane index. 

EN ISO 5165 Petroleum products. Determination of the ignition quality of diesel fuels. Cetane 

engine method. 

EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. 

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

EN ISO 12156-1 Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998) 
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Πξόηππν Σίηινο 

EN ISO 12185 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 12662 Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates 

ΔΝ 12916 Petroleum products. Determination of aromatic hydrocarbon types in middle 

distillates. High performance liquid chromatography. method with refractive index 

detection. 

EN ISO 12937 Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher titration method 

ΔΝ 14078 Liquid petroleum products. Determination of fatty acid methyl ester (FAME) content 

in middle distillates. Infrared spectrometry method. 

EN 14275 Automotive fuels. Assessment of petrol and diesel fuel quality. Sampling from retail 

site pumps and commercial site fuel dispensers. 

ΔΝ 15195 Liquid petroleum products. Determination of ignition delay and derived cetane 

number (DCN) of middle distillate fuels by combustion in a constant volume 

chamber. 

EN 15751 Automotive fuels. Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel 

fuel. Determination of oxidation stability by accelerated oxidation method. 

ΔΝ ISO 20846 Petroleum products. Determination of sulfur content of automotive fuels. 

Ultraviolet fluorescence method. 

ΔΝ ISO 20884 Petroleum products. Determination of sulfur content of automotive fuels. Wavelength 

- dispersive X - ray fluorescence spectrometry. 

 

Ζ δεηγκαηνιεςία ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 

3170 ή ΔΛΟΣ ΔΝ 3171 ή ΔΛΟΣ ΔΝ 14275 ή ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 13/85 ηνπ Αλσηάηνπ 

Υεκηθνύ πκβνπιίνπ   (ΦΔΚ 314 Β’/1985) θαη ηα δείγκαηα εμεηάδνληαη ζύκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ επαιινίσησλ εηδώλ, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε 

αξηζκό 548/1998 (ΦΔΚ 127 Β’/18-2-1999). 

 

2. Αμόλσβδη βενζίνη 

 

          Ζ ππό πξνκήζεηα βελδίλε, ακόιπβδε 95-96RON, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

νξίδεη ην Διιεληθό θξάηνο θαη ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηηο ΚΤΑ 510/2004 ΦΔΚ Β'872/4-6-2007, 

ΚΤΑ 316/2010/12(ΦΔΚ501Β/29-2-2012), 356/2000 (ΦΔΚ 410/ΒΝ/2001), ΤΑ94/12 

(ΦΔΚ1507Β/4-5-2012) «Καύζηκα απηνθηλήησλ, ακόιπβδε βελδίλε, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκώλ». ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη αλάκεημε κε βελδίλε super ή λεξό ή πεηξέιαην 

Οη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο θαιύπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

πιεξνί ε ακόιπβδε βελδίλε, ε νπνία πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο 

βελδηλνθηλεηήξσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγνύλ κε ακόιπβδε βελδίλε. Ζ ακόιπβδε 

βελδίλε ζα έρεη ην θπζηθό ηεο ρξώκα ρσξίο ηελ πξνζζήθε νπνηαζδήπνηε ρξσζηηθήο νπζίαο. Γηα 

ηελ εύθνιε αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζε άιια είδε βελδηλώλ απηνθηλήησλ ε ακόιπβδε 

βελδίλε ζα ηρλεζεηείηαη κε θηληδαξίλε ζε πνζνζηό 3 ρηιηνζηόγξακκα αλά ιίηξν. Ζ πνηνηηθή 
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αλίρλεπζε θαη ν πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο θηληδαξίλεο  ζα γίλνληαη όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

κέζνδν ΗΡ 298:1992. 

Γηα ηε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνηόηεηαο ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο επηηξέπεηαη ε 

ρξήζε πξνζζέησλ. Σα πξόζζεηα απηά πξέπεη λα κελ έρνπλ επηβιαβείο επηπηώζεηο ζηελ 

αλζξώπηλε πγεία, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο θηλεηήξεο. Ζ πξνζζήθε ζα γίλεηαη κε επζύλε ησλ 

εηαηξεηώλ εκπνξίαο  πεηξειαηνεηδώλ, όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο γηα ην ζθνπό γηα 

ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. 

Οη εηαηξείεο πξνο ελεκέξσζε, αιιά θαη γηα ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο παξνπζίαο ηνπ 

πξνζζέηνπ ζηε βελδίλε, ππνβάιινπλ ζηε Γηεύζπλζε Πεηξνρεκηθώλ ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ 

Κξάηνπο ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηνπ πξνζζέηνπ, όπσο ηα θπζηθνρεκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηε 

ρεκηθή ηνπ ζύλζεζε, ην πνζνζηό κε ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζην θαύζηκν, κέζνδν ειέγρνπ, ηηο 

βειηηώζεηο ηηο νπνίεο επηθέξεη, ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθώλ θαη κεραληθώλ δνθηκώλ, 

πηζηνπνηεηηθό κεραληθώλ δνθηκώλ, ηα δεδνκέλα αζθαιείαο, δήισζε ηεο εηαηξείαο αλ ην 

πξόζζεην ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρώξεο ηεο Δ. Δ. ή θαηαγσγήο ΔΕΔ πνπ είλαη ζπκβαιιόκελα κέξε 

ζηε ζπκθσλία ΔΟΥ. Ζ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζζέηνπ ζα γίλεηαη θαηά ηξόπν 

εκπηζηεπηηθό. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θαηαιπηώλ ησλ απηνθηλήησλ απαγνξεύεηαη ε 

πξνζζήθε ζηελ ακόιπβδε βελδίλε ελώζεσλ ηνπ θσζθόξνπ. 

Γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο νμύηεηαο ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο, ε νμύηεηα ηεο 

ρξεζηκνπνηνύκελεο αηζαλόιεο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 0,007% m/m, όηαλ ειέγρεηαη 

ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ASTM D 1613. 

Οη πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο, ζύκθσλα 

κε ηελ απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ 510/2004 «Καύζηκα Απηνθηλήησλ - 

Ακόιπβδε Βελδίλε - Απαηηήζεηο θαη Μέζνδνη Γνθηκώλ», παξνπζηάδνληαη ζηνπο δύν παξαθάησ 

πίλαθεο : 
 

Πίλαθαο 2.1 

 

Παξάκεηξνο 

 

Μνλάδεο Όξηα Μέζνδνη 

ειέγρνπ 
Διαρ. Μεγ. 

Δξεπλεηηθόο αξηζκόο νθηαλίνπ, RON  95,0 - prEN ISO 5164 

Αξηζκόο νθηαλίνπ θηλεηήξα, MON  85,0 - prEN ISO 5163 

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

EN ISO 12185 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε κόιπβδν mg/lt. - 5 prEN 237 

Αληνρή ζηελ νμείδσζε Λεπηά 360 - EN ISO 7536 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν mg / kg - 10,0 ΔΝ ISO 20846 
EN ISO 20884 

Αλάιπζε πδξνγνλαλζξάθσλ % θαηά    

-Οιεθίλεο όγθν - 18,0 prEN 14517 
- Αξσκαηηθνί  - 35,0 ASTM D 1319 
-Βελδόιην  - 1,00 ΔΝ 12177 

    ΔΝ 238 
    prEN 14517 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο (3 ώξεο ζε 
50 oC) 

Γηαβάζκηζε Κιάζε 1 EN ISO 2160 
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Πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν % θαηά 

βάξνο 

- 2.7 ΔΝ 1601 
ΔΝ 13132 

Ομπγνλνύρεο νπζίεο % θαηά   ΔΝ 1601 
-Μεζαλόιε (πξέπεη λα πξνζηίζεληαη όγθν - 3,0 ΔΝ 13132 
ζηαζεξνπνηεηέο)     
-Αηζαλόιε (κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ε 
πξνζζήθε 

 - 5,0  
ζηαζεξνπνηεηώλ)     
-Ηζνπξνππιηθή αιθνόιε  - 10,0  
-Σξηηνηαγήο βνπηπιηθή αιθνόιε  - 7,0  
-Ηζνβνπηπιηθή αιθνόιε  - 10,0  

-Αηζέξεο κε 5 ή πεξηζζόηεξα άηνκα 

άλζξαθα αλά κόξην 

 
- 15,0 

 

-Άιιεο νμπγνλνύρεο ελώζηεο  - 10,0  

Πίλαθαο 2.2 

Παξάκεηξνο Μνλάδεο Όξηα Μέζνδνη ειέγρνπ  

 Κιάζε Α (α) Κιάζε C (α) Κιάζε C1 
(α) Σάζε αηκώλ KPa Διάρηζην 45,0 50,0 50,0 EN 13016-1 

  Μέγηζην 60,0 80,0 80,0  

Απόζηαμε      EN ISO 3405 

% απόζηαγκα ζηνπο 70 oC % θαηά Διάρηζην 20,0 22,0 22,0  

 Όγθν Μέγηζην 48,0 50,0 50,0  

% απόζηαγκα ζηνπο 100 oC % θαηά Διάρηζην 46,0 46,0 46,0  

 Όγθν Μέγηζην 71,0 71,0 71,0  

% απόζηαγκα ζηνπο 150 oC % θαηά Διάρηζην 75,0 75,0 75,0  

 Όγθν Μέγηζην - - -  

Σέινο απόζηαμεο oC Διάρηζην 210 210 210  

Τπόιεηκκα απόζηαμεο % θαηά όγθν Μέγηζην 2 2 2  

Γείθηεο απόζηαμεο (VLI)  Μέγηζην - - 1.050  
(10VP+7E70) (β)       

 (α) Κιάζε Α (Θεξηλή πεξίνδνο) : Από 01/05 έσο 30/09 θάζε έηνπο.   

             Κιάζε C (Υεηκεξηλή πεξίνδνο) : Από 01/11 έσο 31/03 θάζε έηνπο. 

 

Κιάζε C1 (Μεηαβαηηθέο πεξίνδνη) : Ηζρύεη γηα ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Οθηώβξην. Με 

απόθαζε ηεο Γηεύζπλζεο Πεηξνρεκηθώλ ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, ζε θξίζηκεο 

πεξηόδνπο, δύλαηαη ε C1 λα παξαηείλεηαη θαη γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Μάξηην. 

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

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

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

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

αλσηέξσ πίλαθα. 

(β) Όπνπ VP = Σάζε αηκώλ, Δ70 = απόζηαγκα ζηνπο 70ν C. 

Δπίζεο, ζεκεηώλεηαη όηη όιεο νη κέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο 2.1 θαη 2.2 

πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα αθξηβείαο. ε πεξηπηώζεηο ακθηζβεηήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δνθηκώλ αμηνινγνύληαη θαη εξκελεύνληαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ EN ISO 4259. 

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

πίλαθεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 
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Πίλαθαο 2.3 

Πξόηππν Σίηινο 

prEN 237 Methods of test for petroleum and its products. 

ΔΝ 238 Methods of test for petroleum and its products. Liquid petroleum products. 

Petrol. Determination of the benzene content by infrared spectrometry. 

ΔΝ 1601 Methods of test for petroleum and its products. Liquid petroleum products. Unleaded 

petrol. Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound 

oxygen content by gas chromatography (O-FID). 

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

EN ISO 3170 Petroleum liquids. Manual sampling. 

EN ISO 3171 Petroleum liquids. Automatic pipeline sampling. 

ΔΝ ISO 3405 Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

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

or relative density - Hydrometer method. 

prEN ISO 5163 Petroleum products. Determination of knock characteristics of motor and aviation 

fuels. Motor method. 

prEN ISO 5164 Petroleum products. Determination of knock characteristics of motor fuels. Research 

method. 

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. 

ΔΝ 12177 Methods of test for petroleum and its products. Liquid petroleum products. 

Unleaded petroleum. Determination of benzene content by gas chromatography. 

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

tube method. 

EN 13016-1 Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air saturated 

vapour pressure (ASVP). 

ΔΝ 13132 Methods of test for petroleum and its products. Liquid petroleum products. Unleaded 

petrol. Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound 

oxygen content by gas chromatography using column switching. 

EN 14275 Automotive fuels. Assessment of petrol and diesel fuel quality. Sampling from retail 

site pumps and commercial site fuel dispensers. 

prEN 14517 Methods of test for petroleum and its products. 
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ΔΝ ISO 20846 Petroleum products. Determination of sulfur content of automotive fuels. 

Ultraviolet fluorescence method. 

ΔΝ ISO 20847 Methods of test for petroleum and its products. 

ΔΝ ISO 20884 Petroleum products. Determination of sulfur content of automotive fuels. Wavelength 

- dispersive X - ray fluorescence spectrometry. 

ASTM D 1319 Standard test method for hydrocarbon types in liquid petroleum products by fluorescent 

indicator absorption. 

 

Ζ δεηγκαηνιεςία ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 

3170 ή ΔΛΟΣ ΔΝ 3171 ή ΔΛΟΣ ΔΝ 14275 ή ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 13/85 ηνπ Αλσηάηνπ 

Υεκηθνύ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 314 Β’/1985) θαη ηα δείγκαηα εμεηάδνληαη ζύκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ επαιινίσησλ εηδώλ, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε 

αξηζκό 548/1998 (ΦΔΚ 127 Β’/18-2-1999). 

 

 

 

 

3. Πεηρέλαιο θέρμανζης 

 Θα θαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη α) ζηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε 467/2002, 

ΦΔΚ 1531/2003 ηεύρνο Β,  β) ζηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε 468/2002 ΦΔΚ 1273/2003 ηεύρνο Β θαη 

γ) ζηελ ΑΥ 291/2003 ΦΔΚ 332/2004 ηεύρνο Β.   

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 ρξώκα θόθθηλν θαη πεξηέρεη ηρλεζέηε solvent yellow 124, 

όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 468/2002 απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ, ζε πνζνζηό 6 

ρηιηνζηόγξακκα αλά ιίηξν πεηξειαίνπ. Ο ρξσκαηηζκόο θαη ε ηρλεζέηεζε ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξόκελε απόθαζε. Ζ έληαζε ηνπ ρξσκαηηζκνύ 

θπκαίλεηαη από ASTM No 3 έσο ASTM No 5. 
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Οη πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, 

ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 467/2002, θαζώο θαη ηελ Κ. Τ. Α. 96/2014 όζνλ αθνξά ζηε κέγηζηε 

θαηά βάξνο πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν, παξνπζηάδνληαη ζηνπο δύν παξαθάησ πίλαθεο : 

Πίλαθαο 3.1 

 

Παξάκεηξνο 

 

Μνλάδεο 

Όξηα Μέζνδνη 

ειέγρνπ 

Διαρ. Μεγ. 

Γείθηεο θεηαλίνπ  40 - EN ISO 4264 

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

EN ISO 12185 

εκείν αλάθιεμεο  
oC 

 
55 

 
- 

 
EN 2719 

Αλζξαθνύρν ππόιεηκκα (επί 10 % ππνιείκκαηνο απόζηαμεο) % 

θαηά 

βάξνο 

- 0,30 EN ISO 10370 

Σέθξα % 

θαηά 

βάξνο 

- 0,02 EN ISO 6245 

Νεξό θαη ππόζηεκα % 

θαηά 

όγθν 

- 0,10 ASTM D 1796 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο (α)  Κιάζε 3 EN ISO 2160 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν % 

θαηά 

βάξνο 

- 0,10 EN ISO 14596 
 

EN ISO 8754 

EN 24260 

Ημώδεο ζηνπο 40 oC  

mm2/s 

-  
6 

 
EN ISO 3104 

Απόζηαμε : Απόζηαγκα ζηνπο 350 oC % 

θαηά 

όγθν 

85 - EN ISO 3405 

(α) Γηάξθεηα : 3 ώξεο. 
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Πίλαθαο 3.2 

 

Παξάκεηξνο 

 

Μνλάδα 

Όξηα Μέζνδνο 

ειέγρνπ 

Καηεγνξία Α Καηεγνξία Β 

Θεξκνθξαζία απνθξάμεσο ςπρξνύ θίιηξνπ (CFPP) oC - -5 EN 116 

εκείν ξνήο oC 0 -9 

ASTM D 97 

ASTM D 5950 

ISO 3016 

Όπνπ : 
Καηεγνξία Α (Θεξηλή πεξίνδνο) : Από 01 / 04 έσο 30 / 09 θάζε έηνπο.  

Καηεγνξία Β (Υεηκεξηλή πεξίνδνο) :    Από 01 / 10 έσο 31 / 03 θάζε έηνπο. 

 

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

πίλαθεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Πίλαθαο 3.3 

Πξόηππν Σίηινο 

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 2719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point 

- Pensky - Martens closed cup method. 

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

Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 

EN ISO 3170 Petroleum liquids. Manual sampling. 

EN ISO 3171 Petroleum liquids. Automatic pipeline sampling. 

EN ISO 3405 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 4264 Petroleum products - Distillate fuels - Calculation of ketane index. 

EN ISO 6245 Petroleum products - Dεtermination of ash. 

EN ISO 8754 Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy 

dispensive XRF method. 

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 
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EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density 

- oscillating - U- tube method. 

EN ISO 14596 Petroleum products - Determination of sulfur content - 

wavelength dispensive XRF method (ISO 14596:1998). 

EN 24260 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content 

- Wickbold combustion method. 

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. 

 

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

απόθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 314 Β’/1985) ή ησλ πξνηύπσλ EN ISO 

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

εηδώλ, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 548/1998 (ΦΔΚ 127 Β’/18-2-1999). 

 

4. Λιπανηικά – Βιοκαύζιμο 

 

 Γηα όια ηα ιηπαληηθά απαηηνύληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Διιεληθνύ 

Οξγαληζκνύ ηππνπνίεζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηα παξαθάησ: 

       1. Πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο ζπζηήκαηνο ISO 9001:2000 ή Πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο   

ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004.  

       2.  Πηζηνπνηεηηθό Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο πξνζσπηθνύ OHSAS 18001 ηνπ 

παξαγσγνύ ησλ πξντόλησλ ηα νπνία θαη ζα θαηαηίζεληαη ζηα δηθαηνινγεηηθά. 

 Θα ππνβιεζεί  ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλήο απνθιεηζκνύ ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή όηη ηα πξνζθεξόκελα ειαηνιηπαληηθά παξάγνληαη από πξσηνγελείο πξώηεο ύιεο ( θαη 

ζηα βαζηθά θαη ζηα πξόζζεηα) 

 Σα πξνζθεξόκελα ιηπαληηθά ππνρξεσηηθά ζα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ππ΄αξηζ. 176/94 

ΦΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο, ε νπνία 

δίδεηαη κεηά ηελ θαηαρώξεζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ιηπαληηθώλ ζηνλ θαηάινγν πνπ ηεξεί ε Γ/λζε 

πεηξνρεκηθώλ ηνπ Γ.Υ. ηνπ θξάηνπο θαη ζα θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά. 

 Γηα θάζε ιηπαληηθό ζα ππνβιεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνύ ην αληίζηνηρν θύιιν πξντόληνο κε 

ηα ηερληθά θαη θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά όπνπ επίζεο ζα δειώλνληαη  θαη ε δηάξθεηα δσήο 

θάζε ιηπαληηθνύ (ώξεο ιεηηνπξγίαο ή ρηιηόκεηξα πνπ κπνξεί λα δηαλύζεη). 

 

 Σν  ιηπαληηθό SAE 15W-40 πεηξειαηνθηλεηήξσλ  ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο 

πξνδηαγξαθέο  API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/CD/SL– ACEA E7-E5-E4-E3-E2 – 

A3/B3 – A3/B4.  

 Σα ιηπαληηθά ISO 68 - πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηελ 

πξνδηαγξαθή DIN-51524 part III HVLP. 

 Σα ιηπαληηθά ISO 46 – πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηελ 

πξνδηαγξαθή DIN – 51524 part III HVLP.  

 Σo ιηπαληηθό ATF πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηελ πξνδηαγξαθή 

Dextron IID 

 Σν γξάζν  ζα πξέπεη λα είλαη ιηζίνπ γεληθήο ρξήζεο, ζα είλαη, γηα ιεηηνπξγία ζε 

ζεξκνθξαζίεο  –30 
ν
C έσο   +130 

ν
C  κε πξνδηαγξαθέο  NLGI 3. 

 Σν ιηπαληηθό 80W90 βαιβνιίλε ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο ζα πξέπεη λα πιεξεί 

ηελ πξνδηαγξαθή API : GL5 
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 To AdBlue (κε ηνμηθό δηάιπκα νπξίαο) ζα πξέπεη λα είλαη  πηζηνπνηεκέλν κε ηα 

πξόηππα DIN 70070 θαη ην ΙSO 22241  όπσο θαη νη θαλνληζκνί ηνπ CEFIC αλαθνξηθά 

κε ηελ κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπ, έηζη ώζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθό γηα ηελ 

κεησκέλε  εθπνκπή θαπζαεξίσλ ησλ βαξέσλ νρεκάησλ πνπ θέξνπλ 

πεηξειαηνθηλεηήξεο Euro 4 θαη Euro 5. To AdBlue (κε ηνμηθό δηάιπκα νπξίαο) ζα 

πξέπεη λα είλαη  παξαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ηελ παξαιαβή. 

 Σν αληηςπθηηθό κεραλήο γηα ζπζηήκαηα ςύμεο (αηζπιελνγιπθόιε έσο 30% ζε 

απηνληζκέλν λεξό ), ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε θαη λα παξέρεη πξνζηαζία 

από -19 
ν
C έσο +105 

ν
C κε πξνδηαγξαθέο ASTM D-3306 . 

 Σν ζπξέϋ ειεθηξηθώλ επαθώλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απνκάθξπλζε 

πγξαζίαο , ζθόλεο ζε δηαθόπηεο , επαθέο , ξειέ . 

 Σν αληηζθσξηαθό ζπξέϋ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα λα θαζαξίδεη θαξκππξαηέξ , 

λα δηαιύεη:1) γξάζν , 2) πίζζα ,3) θνιιεκέλε βξσκηά & ηελ κνπηδνύξα .Πξέπεη λα 

είλαη ηθαλό λα πξνζηαηεύεη ηα εξγαιεία από ηελ ζθνπξηά  θαζώο θαη λα εθηνπίδεη 

γξήγνξα ην λεξό θαη απσζεί ηελ πγξαζία δεκηνπξγώληαο κία αζπίδα . Δπίζεο 

δηεηζδύεη ζηε ζθνπξηά θαη πξνζηαηεύεη από πεξαηηέξσ δηάβξσζε θαη θόιιεκα , Σέινο 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ιεπηό ζσιήλαθη ην νπνίν πξνζαξκόδεηαη ζην ζηόκην γηα 

εύθνιε δηείζδπζε ζε δύζθνια ζεκέηα .  

 Σν ζηνππί ζα πξέπεη λα είλαη βακβαθεξό , ρηεληζκέλν & μεζθνληζκέλν εηδηθά 

θαηάιιειν γηα θαζαξηζκό . Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη απαιό ζηελ αθή θαη κε πςειή 

απνξξνθεηηθόηεηα .  

 

Γαζηνύλε      15/1/2021     Γαζηνύλε     15/1/2021    

Ο πληάμαο 
 

 

 

 
ΠΔΡΗΚΛΖ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΠΟΤΛΟ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ 

 

 Ζ πξντζηακέλε Γ/λζεο Α/Α 

 
 

 

 

ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΦΑ 

ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

κε βαζκό Α΄ 
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