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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ 

ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ 

 

 

I. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οη θάησζη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ εηήζηα πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη 

θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ ρίνπ Οη απαηηνύκελεο πνζόηεηεο θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίνακα 1:  

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

 

Α/Α ΚΑΤΙΜΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πεηρέλαιο θέρμανζης  

2 Πεηρέλαιο κίνηζης  

 

Σα ππό πξνκήζεηα πγξά θαύζηκα ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο πξέπεη λα είλαη πνηόηεηαο όκνηαο κε 

εθείλε πνπ παξάγνπλ ηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα θαη λα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη 

από ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δπίζεο ην πεηξέιαην θίλεζεο DIESEL πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν 

από άιιεο πξνζκίμεηο από λεξό θαη θπζηθά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε κε 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν ρίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα από ηα θαύζηκα 

ώζηε λα ειέγρεηαη ηόζν ε πνηόηεηα όζν θαη ην αλ πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ζην 

Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

ε όηη αθνξά ζην πεηξέιαην ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε: 

1. Η Κ.Τ.Α. 10086/169/1978 (ΦΔΚ 180/Β/1-3-1978) : Πεξί ζπκπιεξώζεσο ηεο ππ' αξηζ. 

49073/14-10-75 θνηλήο απνθάζεσο ησλ Τπνπξγώλ πληνληζκνύ θαη Πξνγξακκαηηζκνύ, 

Γεκνζίαο Σάμεσο θαη Βηνκεραλίαο «πεξί ζπγθξνηήζεσο πλεξγείσλ Διέγρνπ θαπζηήξσλ 

πεηξειαίνπ Κεληξηθώλ Θεξκάλζεσλ θηηξίσλ». 

2. Η Κ.Τ.Α. 105/1996 (ΦΔΚ 570 Β’/16-7-1996) : Γηαδηθαζίεο ρξσκαηηζκνύ θαη ηρλεζέηεζεο 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

3. Η Κ.Τ.Α. 1166/1993 (ΦΔΚ 336 Β’/5-5-1994) : Πξνδηαγξαθέο & κέζνδνη ειέγρνπ πεηξειαίνπ 

θίλεζεο. 

4. Η Κ.Τ.Α. 181053/960/1984 (ΦΔΚ 204 Β’/3-4-1984) : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο αληρλεπηώλ 

δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο πεηξειαίνπ / λεξνύ. 

5. Η Κ.Τ.Α. 28432/2447/1992 (ΦΔΚ 536 Β’/26-8-1992) : Μέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

εθπνκπήο αεξίσλ θαη ζσκαηηδίσλ. 

6. Η Κ.Τ.Α. 355/2000 (ΦΔΚ 410 Β’/11-4-2001) : Πεηξέιαην θίλεζεο, πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη 

ειέγρνπ 

7. Η Κ.Τ.Α. 467/2002 (ΦΔΚ 1531 Β’/16-10-2003) : Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

8. Η Κ.Τ.Α. 468/2002 (ΦΔΚ 1273 Β’/5-9-2003) : Γηαδηθαζίεο ρξσκαηηζκνύ θαη ηρλεζέηεζεο 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 



9. Η Κ.Τ.Α. 470/1993 (ΦΔΚ 496 Β’/7-7-1993) : Πξνδηαγξαθέο πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο. 

10. Η Κ.Τ.Α. 81160/8611/1991 (ΦΔΚ 574 Β’/25-7-1991) : Μέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ 

εθπνκπώλ αεξίσλ θαη ζσκαηηδίσλ. 

11. Η Κ.Τ.Α. 18611/1393/1996 (ΦΔΚ 465 Β’/18-6-1996) : πκκόξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

νδεγίαο 96/1/ΔΟΚ. 

Γηα όια ηα είδε θαπζίκσλ ζα ηζρύνπλ θαη ηα θάησζη : 

1. Η Κ.Τ.Α. 11082/1989 (ΦΔΚ 44 Β’/23-1-1989) : Έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ησλ πγξώλ θαπζίκσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

2. Η Κ.Τ.Α. 351/2003 (ΦΔΚ 1383 Β’/9-9-2004) : Σξνπνπνίεζε ηεο Α.Υ.. 340/2000 απόθαζεο 

 

 

II. ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ 

 

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 Ανωηάηοσ Υημικού σμβοσλίοσ 355/2000 «Πεηρέλαιο κίνηζης, προδιαγραθές και μέθοδοι 

ελέγτοσ». 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 355/2000, παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίνακες 2,3: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

 

Παξάκεηξνο Μνλάδεο Όξηα Μέζνδνη Διέγρνπ 

  Διάρηζην Μέγηζην  

Γείθηεο θεηαλίνπ  46,0  EN ISO 4264 

Ππθλόηεηα (15
ν
C) Kg/m

3
 820 845 

EN ISO 3675 

EN ISO 

12185/1996 

εκείν αλάθιεμεο 
O
C 55 - EN ISO 22719 

Αλζξαθνύρν ππόιεηκκα 

(επί 10% ππνιείκκαηνο 

απόζηαμεο) 

%m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Σέθξα %m/m - 0,01 EN ISO 6245 

Νεξό mg/Kg - 24 
EN ISO 

12937/1996 



Γηάβξσζε ράιθηλνπ 

ειάζκαηνο 
 Κιάζε 1  EN ISO 2160 

Αληνρή ζηελ Ομείδσζε g/m
3
 - 25 EN ISO 12205 

Αησξνύκελα ζσκαηίδηα mg/Kg - 24 EN ISO 12662 

Ληπαληηθόηεηα. 

Γηνξζσκέλε δηάκεηξνο 

θζνξάο ζθαηξηδίνπ 

(wsd1.4) ζηνπο 60°C 

κm - 460 EN ISO 12156-1 

Ιμώδεο ζηνπο 40 
o
C mm

2
/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Απόζηαμε: 

Απόζηαγκα ζηνπο 250
ν
C 

%(v/v) - 65 EN ISO 3405/1998 

Απόζηαγκα ζηνπο 350
ν
C %(v/v) 85 - EN ISO 3405/1998 

Απόζηαγκα 95% (v/v)  - 360 
EN ISO 3405/1998 

(γ) 

 

1. Σν όξην ηνπ αλζξαθνύρνπ ππνιείκκαηνο ηνπ Πίλαθα 2 (0,3 % m/m κεγ.) 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 

0,30% m/m κεγ. αλζξαθνύρνπ ππνιείκκαηνο πξν ηεο πξνζζήθεο βειηησηηθώλ. 

2. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε θεηαλίνπ είλαη απαξαίηεηα θαη ηα απνζηάγκαηα 10%, 50% θαη 

90% (v/v). 

3. Απόθαζε Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ 2/2000 (Οδ. 98/70/Δ.Κ. Παξάξηεκα ΙΙ). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3 

 

Παξάκεηξνο Μνλάδα 
Καηεγνξία Α 

(β)  

Καηεγνξία C 

(β) 
Μέζνδνο Διέγρνπ 

Θεξκνθξαζία απόθξαμεο 

Φπρξνύ θίιηξνπ,C.F.P.P. 

(Cold Filter Plugging 

Point) (α) 

O
C +5 -5 EN 116 

 

1. Δπηηξέπεηαη γηα έλα δεθαπελζήκεξν ε δηαηήξεζε θαη’ αλνρή ηνπ νξίνπ ηεο πξνεγνύκελεο 

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

παξαδίδνπλ πεηξέιαην κε ραξαθηεξηζηηθά ξνήο ηεο Υεηκεξηλήο πεξηόδνπ. 

2. Όπνπ: 

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

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

 

Η δεηγκαηνιεςία ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζα 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. 



\ 

 

III. ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ 

 

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. Η έληαζε ηνπ ρξσκαηηζκνύ θπκαίλεηαη από ASTM No 3 έσο ASTM 

No5. 

Οη πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, πάληα 

ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 467/2002. παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίνακες 4,5: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4 

 

Παξάκεηξνο Μνλάδεο Όξηα Μέζνδνη Διέγρνπ 

  Διάρηζην Μέγηζην  

Γείθηεο θεηαλίνπ  40,0  EN ISO 4264 

Ππθλόηεηα (15
ν
C) Kg/m

3
 Να αλαθέξεηαη 

EN ISO 3675 

EN ISO 

12185/1996 

εκείν αλάθιεμεο 
O
C 55 - EN ISO 22719 

Αλζξαθνύρν ππόιεηκκα 

(επί 10% ππνιείκκαηνο 

απόζηαμεο) 

%m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Σέθξα %m/m - 0,02 EN ISO 6245 

Νεξό θαη απόζηεκα %(v/v) - 0,10 ASTM D1796 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ 

ειάζκαηνο (3 ώξεο) 
 Κιάζε 3  EN ISO 2160 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν %m/m - 0,20 

EN ISO 14596 

EN ISO 8754 

EN 24260 

Ιμώδεο ζηνπο 40 
o
C mm

2
/s - 6,00 EN ISO 3104 

Απόζηαγκα ζηνπο 350
ν
C %(v/v) 85 - EN ISO 3405/1998 



 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5 

 

Παξάκεηξνο Μνλάδεο Όξηα Μέζνδνη Διέγρνπ 

 
 

Καηεγνξία Α  Καηεγνξία C  

Θεξκνθξαζία απόθξαμεο 

Φπρξνύ θίιηξνπ,C.F.P.P. 

(Cold Filter Plugging 

Point) (α) 

O
C - -5 EN 116 

εκείν ξνήο 
O
C 0 -9 

ASTM D97  

ASTM D 5950  

ISO 3016  
 

 

1. Όπνπ: 

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

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

 

Η 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). 

 

IV. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

 

Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3054/2002 (Άδεηα 

εκπνξίαο θαπζίκσλ). 

2. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν άδεηαο θπθινθνξίαο, θαζώο θαη επηθπξσκέλν Πξσηόθνιιν 

Ογθνκέηξεζεο ησλ βπηηνθόξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

3. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ησλ βπηηνθόξσλ. 

4. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηδηόθηεην βπηηνθόξν γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο, ή λα εθκηζζώλεη βπηηνθόξν Γεκνζίαο Υξήζεσο. 

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα αθνξνύλ όια ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

πξνκεζεπηήο γηα ηα νπνία ηζρύνπλ όζα ξεηά νξίδνληαη ζην Άξζξν 289 ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 

7 /2009. 

 

V. ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

 

1. Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ζηηο δεμακελέο ησλ θηηξίσλ από ηνλ πξνκεζεπηή, 

θαηόπηλ εηδνπνίεζεο ηνπ από ηνλ ππεύζπλν ηνπ ηδξύκαηνο. Η παξαιαβή ζα γίλεηαη από ηελ 

αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαπζίκσλ ηνπ ηδξύκαηνο, ε νπνία είλαη θαη ππεύζπλε γηα λα 

νξίζεη ηνλ ηξόπν παξαιαβήο. Ο ππεύζπλνο ηνπ ηδξύκαηνο θαζνξίδεη ηηο πνζόηεηεο πνπ ζα 

πξνκεζεπηεί ην ίδξπκα θαζώο θαη ηελ ζεηξά πιήξσζεο ησλ δεμακελώλ. 

2. Υξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη νη δύν εκέξεο θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο.  

3. Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο.  



 

 


