
 
 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΚΙΛΚΙ 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

(Αριθμός 

Μελέτης:Π30/2019) 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ 

ΚΑΤΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΗ-ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΕΤΑ 

ΚΙΛΚΙ ΕΣΟΤ 2019» 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΙΔΙΑ ΕΟΔΑ) 64.00,64.08.01, 62.07.01.01, 

54.00.29   

36.807,98€ (πλέον Φ.Π.Α.) 

CPV: 

09135100-5 (Πετρζλαιο θζρμανςθσ) 

09132100-4 (Αμόλυβδθ Βενηίνθ) 

09100000-0 (Καφςιμα ) 

24951100-6 (Λιπαντικά) 

 

 
 
 
 
 
 

T E X N I K Δ       Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Δ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
Η πεξηγξαθή απηή αθνξά ζηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ-ΘΔΡΜΑΝΗ 

ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ ΔΣΟΤ 2019» γηα ηελ ζπληήξεζε θαη θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο 

ησλ θηηξίσλ, ηνπ ζπλφινπ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α  Κηιθίο. 

πγθεθξηκέλα ε πξνκήζεηα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ 

ηνπ Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, θαπζίκσλ diesel (πεηξέιαην θίλεζεο), θαζψο θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ζέξκαλζεο ησλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 36.807,98 € πιένλ ΦΠΑ 24%. Οη 

πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε, κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ ρσξίο λα ππάξμεη αιιαγή ζηνλ 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ (ιφγσ κεηαβνιήο ηεο ηηκήο κνλάδαο ησλ θαπζίκσλ). 

Ωο ηηκή κνλάδαο εθθίλεζεο είδνπο, γηα ηα θαχζηκα, νξίζζεθε ν κέζνο φξνο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη 

ζέξκαλζεο θαη  ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο 95 νθηαλίσλ ζηνλ Ννκφ Κηιθίο πνπ ιήθζεθε απφ ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ 

πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ηελ 22/07/2019 (εκέξα ζχληαμεο ησλ ηεπρψλ 

δηαγσληζκνχ). 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) αλά νκάδα, φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 θαη 95 λ.4412/2016.     

Σν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ζα θαιπθζεί απφ ηα «Ιδία  Έζνδα» θαη βαξχλεη ηνπο ΚΑΓ: 64.08.01, 64.00, 62.07.01.01 ΚΑΙ 

54.00.29   ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΚΙΛΚΙ 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

(Αριθμός 

Μελέτης:Π30/2019) 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ 

ΚΑΤΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΗ-ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΕΤΑ 

ΚΙΛΚΙ ΕΣΟΤ 2019» 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΙΔΙΑ ΕΟΔΑ) 64.00,64.08.01, 62.07.01.01, 

54.00.29   

36.807,98€ (πλέον Φ.Π.Α.) 

CPV: 

09135100-5 (Πετρζλαιο θζρμανςθσ) 

09132100-4 (Αμόλυβδθ Βενηίνθ) 

09100000-0 (Καφςιμα ) 

24951100-6 (Λιπαντικά) 

 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΚΙΛΚΙ 

 
 

ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ 

ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΝΟΜΟΤ 

(πιένλ ΦΠΑ) 

22/07/2019 

ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΝΟΜΟΤ 

(κε ΦΠΑ) 

22/07/2019
 

Πεηξέιαην θίλεζεο 1,096 € 1,358 € 

Βελδίλε ακφιπβδε 95 ROZ 1,295 € 1,605 € 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 0,864 € 1,071 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΚΙΛΚΙ 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

(Αριθμός 

Μελέτης:Π30/2019) 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ 

ΚΑΤΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΗ-ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΕΤΑ 

ΚΙΛΚΙ» 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΙΔΙΑ ΕΟΔΑ) 64.00,64.08.01, 62.07.01.01, 
54.00.29   
36.807,98€ (πλέον Φ.Π.Α.) 

CPV: 

09135100-5 (Πετρζλαιο θζρμανςθσ) 

09132100-4 (Αμόλυβδθ Βενηίνθ) 

09100000-0 (Καφςιμα ) 

24951100-6 (Λιπαντικά) 

 
 
 
 
 

 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΙΜΩΝ 
 

 
Άξζξν 1

ν
 

Πεηξέιαην θίλεζεο 

Πξφθεηηαη γηα πγξφ θαχζηκν πεηξειαηνεηδέο θαηάιιειν γηα νρήκαηα κε θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο θαη αλάθιεμεο κε 

ζπκπίεζε, σο νξίδεηαη απφ ηελ ΚΤΑ Α.Υ.. Αξηζκ. 2/2000/00 ΦΔΚ 426 Β΄/00 – Άξζξν 9 Παξάξηεκα ΙΙ ή IV  θαη ΚΤΑ 

355/2000/01 ΦΔΚ 410 Β΄/2001 θαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ ΔΝ 590/1999. 

πλνπηηθά αλαθέξνληαη νη πξνδηαγξαθέο ζχζηαζεο ηνπ θαπζίκνπ : 

Ωο ΚΤΑ 355/2000/01 ΦΔΚ 410 Β΄/2001 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΡΙΑ 

   min max 

Γείθηεο Κεηαλίνπ  ΔΝ ISO 4264 46,0  

Ππθλφηεηα ζηνπο 15 
ν
C Kg/m

3 
ΔΝ ISO 3675  

ΔΝ ISO 12185/1986 

820,0 845,0 

εκείν Αλάθιεμεο 
o
C EN 22719 55  

Αλζξαθνχρν ππφιεηκκα % m/m EN ISO 10370  0,30 

Σέθξα % m/m ΔΝ ISO 6245  0,01 

Νεξφ Mg/Kg PrΔΝ ISO 12937/1996   200 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο  ΔΝ ISO 2160 Κιάζε 1 



Αληνρή ζηελ νμείδσζε g/m
3 

ΔΝ ISO 12205    25 

Αησξνχκελα ζσκαηίδηα Mg/Kg ΔΝ ISO 12662  24 

Ληπαληηθφηεηα ζηνπο 60 
ν
C κm ΔΝ ISO 12156-1  460 

Ιμψδεο ζηνπο 40 
o
C mm

2
 / s ΔΝ ISO 3104 2,00 4,50 

Απφζηαμε % (v/v) PrΔΝ ISO 3405/1998  65 

Απφζηαγκα ζηνπο 250 
o
C % (v/v) PrΔΝ ISO 3405/1998  

EN ISO 3405/1998 

85 360 

     

   Καηεγνξία 
Α 

Καηεγνξία C 

Θεξκνθξαζία απνθξάμεσο ςπρξνχ 
θίιηξνπ CFPP 

o
C EN 116 +5 -5 

εκείν ξνήο 
o
C ASTMD97 

ISO 3016 

ASTMD 5950 

0 -9 

 
Οη πξνδηαγξαθέο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ  ΚΤΑ 355/2000/01 ΦΔΚ 410 Β΄/2001 ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο παξαθάησ 

απνθάζεηο : 

 

Ωο Παξάξηεκα ΙI / Άξζξν 9 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. 2/2000/00 ΦΔΚ 426 Β΄/2000 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΡΙΑ 

   min max 

AξηζκφοΚεηαλίνπ  EN-ISO 5165/1992 51,0  

Ππθλφηεηα ζηνπο 15 
ν
C Kg/m

3 
EN-ISO 3405/1988  360,0 

Απφζηαγκα ζηνπο 95 % 
o
C PrΔΝ ISO 3405/1998  

EN ISO 3405/1998 

85 360 

Πολσκσκλικοί αρωμαηικοί  

σδρογονάνθρακες 
% m/m IP 391 / 1995  11 

Πσκνόηηηα ζε θείο mg/kg Pr.EN-ISO/DIS 14596/1996  50 

 
O πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα απνζήθεπζεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζηηο δεμακελέο 

(έιεγρνο αθαζαξζηψλ, ρξψκαηνο, μέλσλ ζηνηρείσλ, πγξαζίαο θαη αλφκνησλ ηχπσλ θαπζίκσλ) θαη λα αλαθέξεη 

ελδερφκελε χπαξμε ζρεηηθψλ ηεξνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ θαη αξρψλ αζθαιείαο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε θαπζίκσλ 

θαηά ISO,EN,ASTM, Δηαηξηθέο Πξνδηαγξαθέο θιπ 

 
Σηκή Δλόο Λίηξνπ (Πιένλ ΦΠΑ 24%) : 1,096 € (ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΔΞΙ ΛΔΠΣΑ) 

 



 
Άξζξν 2

ν
 

Βελδίλε Ακόιπβδε  95  νθηαλίσλ  

 
Πξφθεηηαη γηα πγξφ θαχζηκν πηεηηθφ πεηξειαηνεηδέο θαηάιιειν γηα νρήκαηα κε λένπ ηχπνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο 

θαχζεο θαη επηβαιιφκελεο αλάθιεμεο σο νξίδεηαη απφ ηελ ΚΤΑ 354/2000/01 ΦΔΚ 410 Β΄/2001 θαη  ΚΤΑ Αξηζκ. 

2/2000/00 ΦΔΚ 426 Β΄/2000 – Παξάξηεκα Ι ή ΙΙΙ / Άξζξν 9, ΦΔΚ 410 Β΄/2001 θαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 

απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ ΔΝ 228/1999. 

 

πλνπηηθά αλαθέξνληαη νη πξνδηαγξαθέο ζχζηαζεο ηνπ θαπζίκνπ : 

 
Ωο ΚΤΑ 354/2000/01 ΦΔΚ 410 Β΄/2001 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΡΙΑ 

   min max 

Ππθλφηεηα ζηνπο 15 
ν
C Kg/m

3 
ΔΝ ISO 3675 

ΔΝ ISO 12185/1986 

720,0 775,0 

Αληνρή ζηελ νμείδσζε min ΔΝ ISO 7536  360 

Πεξηερφκελα θνκηψδε Mg/100ml ΔΝ ISO 6246  5 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο 3h in 50
o
C ΔΝ ISO 2160 Κλάζη 1 

Δκθάληζε  Οπηηθή Παξαηήξεζε Καθαρό και διασγές 

 
Απαηηήζεηο Πηεηηθφηεηαο φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηεο σο άλσ ΚΤΑ.  

Οη πξνδηαγξαθέο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ  ΚΤΑ 354/2000/01 ΦΔΚ 410 Β΄/2001  ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο 

παξαθάησ απνθάζεηο : 

Ωο Παξάξηεκα Ι / Άξζξν 9 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. 2/2000/00 ΦΔΚ 426 Β΄/00 

 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΡΙΑ 

   min max 

Δξεπλεηηθφο Αξηζκφο Οθηαλίνπ  ΔΝ25164/1993 95  

Αξηζκφο Οθηαλίνπ θηλεηήξα  ΔΝ25163/1993 85  

Σάζε αηκψλ θαηά Reid Kpa EN 12 /  1993  60,0 

Απφζηαγκα ζηνπο 100 
ν
C % v/v EN-ISO 3405/1988 46  

Απφζηαγκα ζηνπο 150 
ν
C % v/v  EN-ISO 3405/1988 75  

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν % m/m EN 1601 / 1996  2,7 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν    mg/kg Pr. EN-ISO/DIS14596/1996  150 



Πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν g/l EN 237 / 1996  0,005 

Αλάιπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ 

- νιεθίλεο % v/v ASTM D1319/1995  18,0 

- αξσκαηηθέο ελψζεηο % v/v ASTM D1319/1995  42,0 

- βελδφιην % v/v Pr. EN 12177 /1995  1,0 

Ομπγνλνχρεο ελψζεηο 

- κεζαλφιε % v/v EN 1601 / 1996  3 

- αηζαλφιε % v/v EN 1601 / 1996  5 

- ηζνπξνππιηθή αιθνφιε % v/v EN 1601 / 1996  10 

- ηξηηνηαγήο βνπηπιηθή αιθνφιε % v/v EN 1601 / 1996  7 

- ηζνβνπηπιηθή αιθνφιε % v/v EN 1601 / 1996  10 

- αηζέξεο κε πέληε ή πεξηζζφηεξα 
άηνκα άλζξαθα 

% v/v EN 1601 / 1996  15 

- άιιεο νμπγνλνχρεο ελψζεηο % v/v EN 1601 / 1996  10 

 

O πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα απνζήθεπζεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζηηο δεμακελέο 

(έιεγρνο αθαζαξζηψλ, ρξψκαηνο, μέλσλ ζηνηρείσλ, πγξαζίαο θαη αλφκνησλ ηχπσλ θαπζίκσλ) θαη λα αλαθέξεη 

ελδερφκελε χπαξμε ζρεηηθψλ ηεξνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ θαη αξρψλ αζθαιείαο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε θαπζίκσλ 

θαηά ISO,EN,ASTM, Δηαηξηθέο Πξνδηαγξαθέο θιπ 

Ωο Παξάξηεκα ΙII / Άξζξν 9 ηεο ΚΤΑ Αξηζκ. 2/2000/00 ΦΔΚ 426 Β΄/00 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΡΙΑ 

   min max 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν    mg/kg Pr. EN-ISO/DIS14596/1996  50 

Αλάιπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ 

- αξσκαηηθέο ελψζεηο % v/v ASTM D1319/1995  35,0 

     

 
O πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα απνζήθεπζεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζηηο δεμακελέο 

(έιεγρνο αθαζαξζηψλ, ρξψκαηνο, μέλσλ ζηνηρείσλ, πγξαζίαο θαη αλφκνησλ ηχπσλ θαπζίκσλ) θαη λα αλαθέξεη 

ελδερφκελε χπαξμε ζρεηηθψλ ηεξνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ θαη αξρψλ αζθαιείαο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε θαπζίκσλ 

θαηά ISO,EN,ASTM, Δηαηξηθέο Πξνδηαγξαθέο θιπ 

 

Σηκή Δλόο Λίηξνπ (Πιένλ ΦΠΑ 24%): 1,295 € (ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ) 

 



Άξζξν 3
ν
 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

Πξφθεηηαη γηα πγξφ θαχζηκν πεηξειαηνεηδέο κίγκα πδξνγνλαλζξάθσλ εμσηεξηθήο θαχζεο κε ρξψκα θφθθηλν ηεο 

ρξσζηηθήο νηθνγέλεηαο SudanRed θαη ηρλεζέηε solventyellow 124, κε ή ρσξίο βειηησηηθά πξφζζεηα, θαζαξφ θαη δηαπγέο 

ρσξίο λεξφ ή άιιεο μέλεο χιεο ζε πνζνζηά κεγαιχηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα,  θαηάιιειν γηα θαχζε ζε θαπζηήξεο 

εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο κε αθξνθχζηα ςεθαζκνχ (κπεθ) ή θπγνθεληξηθνχ δηαζθνξπηζκνχ (πνηήξη), ζρεδηαζκέλνπο 

λα ιεηηνπξγνχλ κε απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ ή πξντφλησλ ππξφιπζεο ή κίγκαηα απηψλ, σο νξίδεηαη απφ ηελ ΚΤΑ 

Αξηζκ. 467/2002/03 ΦΔΚ 1531 Β΄/16-10-03 : Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαζψο θαη 

απφ ηελ  ΚΤΑ 468/2002/03 ΦΔΚ 1273 Β΄/05-09-03 : Γηαδηθαζίεο ρξσκαηηζκνχ θαη ηρλεζέηεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.   

ε πεξίπησζε ρξήζεο βειηησηηθψλ πξνζζέησλ, απηά πξέπεη λα κελ έρνπλ επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ή / θαη ην 

πεξηβάιινλ θαη ζηνπο θαπζηήξεο εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, ην δε θαχζηκν λα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε 

σο πξνο ηε ζχζηαζε θαη ην πνζνζηφ ησλ πξνζζέησλ, ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο  θαζψο θαη ηερληθά ζηνηρεία γηα 

ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ αλζξαθνχρνπ ππνιείκκαηνο.  

πλνπηηθά αλαθέξνληαη νη πξνδηαγξαθέο ζχζηαζεο ηνπ θαπζίκνπ : 

 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΡΙΑ 

   min max 

Έληαζε Υξσκαηηζκνχ (No) ASTM D.1500 3,0 5,0 

Ιρλεζέηεο mgr/Lit DIN  51426 6,0  

Γείθηεο Κεηαλίνπ  ΔΝ ISO 4264 40,0  

Ππθλφηεηα ζηνπο 15 
ν
C Kg/m3 ΔΝ ISO 3675  

ΔΝ ISO 12185/1986 

Να αλαθέξεηαη 

Αλζξαθνχρν ππφιεηκκα 

(επί 10% ππνιείκκαηνο απνζηάμεσο) 

% m/m ENISO 10370  0,30 

Σέθξα % m/m ΔΝ ISO 6245  0,02 

Νεξφ θαη ππφζηεκα % v/v ASTMD1796  0,10 

Γηάβξσζε ραιθίλνπ ειάζκαηνο  ΔΝ ISO 2160 Κιάζε 3 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν % m/m ENISO 14596 

ENISO 8754 

EN 24260 

 0,20 

Ιμψδεο ζηνπο 40 
o
C mm

2
 / s ΔΝ ISO 3104  6 

Απφζηαμε  

Απφζηαγκα ζηνπο 350 
o
C 

% (v/v) PrΔΝ ISO 3405/1998 85  

     

   Καηεγνξία 
Α 

Καηεγνξία B 



Θεξκνθξαζία απνθξάμεσο ςπρξνχ 
θίιηξνπ CFPP 

o
C EN 116  -5 

εκείν ξνήο 
o
C ASTMD97 

ISO 3016 

ASTMD 5950 

0 -9 

Όπνπ : Καηεγνξία Α (Θεξηλή πεξίνδνο) :  απφ 01.04 έσο θαη 30.09 θάζε έηνπο  

Καηεγνξία Β (Υεηκεξηλή πεξίνδνο) :   απφ 01.10 έσο θαη 31.03 θάζε έηνπο  

 

O πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα απνζήθεπζεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζηηο δεμακελέο 

(έιεγρνο αθαζαξζηψλ, ρξψκαηνο, μέλσλ ζηνηρείσλ, πγξαζίαο θαη αλφκνησλ ηχπσλ θαπζίκσλ) θαη λα αλαθέξεη 

ελδερφκελε χπαξμε ζρεηηθψλ ηεξνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ θαη αξρψλ αζθαιείαο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε θαπζίκσλ 

θαηά ISO, EN, ASTM, Δηαηξηθέο Πξνδηαγξαθέο θιπ. 

 
Σηκή Δλόο Λίηξνπ (Πιένλ ΦΠΑ 24%): 0,864 € (ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΔΞΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΥΙΛΙΟΣΑ ΣΟΤ ΔΤΡΩ) 

 

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ν Ληπαληηθό νξπθηέιαην SAE 5W-30 

100% ζπλζεηηθφ ιηπαληηθφ θαηάιιειν γηα θηλεηήξεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ εθνδηαζκέλνπο κε turbointercooler, άκεζν 

ςεθαζκφ commonrail θαζψο επίζεο γηα θηλεηήξεο κε ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο θαπζαεξίσλ κε θίιηξα ζσκαηηδίσλ 

(DPF) 

 πζθεπαζκέλν θαηά πξνηίκεζε ζε δνρείν ησλ 20 Lit ή ελαιιαθηηθά ζε δνρείν ησλ 4 lit. 

Ρεπζηφηεηα  ............................................................................... SAE 5W-30 

Κάιπςεπξνδηαγξαθψλ  APISL/CF, ACEAA1/B1, ILSACGF-3, FORDWSS-M2C    912-A1, 913-A, 913-B 

Δίδνο πζθεπαζίαο  ................................................................... δνρείν ησλ 20 ιίηξσλ ή ελαιιαθηηθά ζε δνρείν ησλ 4 lit. 

Καηάιιειν γηα νρήκαηα  ............................................................ Βελδηλνθίλεηα θαη πεηξειαηνθίλεηα 

 

Καηά ηελ παξάδνζή ηνπ ην πιηθφ ζα εμεηαζηεί σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα παξαδνζεί κε 

εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

ιηπαληηθψλ.  

 

Σηκή (1 lt)   ........................................................ 7,00 €  (ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ) 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν Ληπαληηθό νξπθηέιαην SAE 10W-40 

Ρεπζηφ ιηπαληηθφ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεσο πςειήο απφδνζεο γηα πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα θαη turbo θηλεηήξεο. 

Με ηδηφηεηεο πνπ εγγπνχληαη, εχθνιε ξνή ηνπ ιηπαληηθνχ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πξνζηαζία απφ ηελ θζνξά. 

πζθεπαζκέλν θαηά πξνηίκεζε ζε βαξέιη, ελαιιαθηηθά ζε δνρείν ησλ 20 Lit.  

Ρεπζηφηεηα  ............................................................................... SAE 10W-40 ή 10W-50 



Κάιπςε πξνδηαγξαθψλ  ........................................................... APICF, ACEAE6/E4, MERCEDESBENZ 228.51/228.5, MAN 

3477/3277, MTUType 3, VOLVOVDS-3, SCANIALDF, RENAULTRVIRXD, DAFHP-2 

Δίδνο πζθεπαζίαο  ................................................................... Βαξέιη ησλ 200 ιίηξσλ ή δνρείν ησλ 20 ιίηξσλ 

Δγγχεζε ..................................................................................... 1 έηνο 

Δλδεηθηηθφο ηχπνο  ..................................................................... BP VanellusMulti-Fleet SAE 10W-40 

Καηάιιειν γηα νρήκαηα  ............................................................ Komatsu D41E-6, Komatsugd 521A-1E. 

Καηά ηελ παξάδνζή ηνπ ην πιηθφ ζα εμεηαζηεί σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα παξαδνζεί κε 

εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

ιηπαληηθψλ.  

 

Σηκή (1 lt)   ........................................................ 5,20 €  (ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν Ληπαληηθό νξπθηέιαην SAE 15W-40 

Ηκηζπλζεηηθφ ιάδη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα βαξηέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ζε πεηξειαηνθηλεηήξεο 

ζπκβαηηθνχο ή turbo. 

 πζθεπαζκέλν θαηά πξνηίκεζε ζε βαξέιη, ελαιιαθηηθά ζε δνρείν ησλ 20 Lit.  

Ρεπζηφηεηα  ............................................................................... SAE 15W-40  

Κάιπςε πξνδηαγξαθψλ  ........................................................... APICI-4/CF/SL, ACEAE7, ACEAA3/B4, MERCEDESBENZ 

228.3, MERCEDESBENZ 229.1, MANM 3275, MTUType 2, VOLVOVDS-3, CUMMINSCES 20072/1/6/7 8, MACKEO-

Mplus, RVIRLD2, CATERPILLARECF-1, ZFTEML-07C 

Δίδνο πζθεπαζίαο  ................................................................... Βαξέιη ησλ 200 ιίηξσλ ή δνρείν ησλ 20 ιίηξσλ 

Δγγχεζε ..................................................................................... 1 έηνο 

Δλδεηθηηθφοηχπνο ....................................................................... BPVanellusMulti-FleetSAE 15W-40 

Καηάιιειν γηα νρήκαηα  ............................................................ Komatsu D41E-6, Komatsugd 521A-1E. 

Καηά ηελ παξάδνζή ηνπ ην πιηθφ ζα εμεηαζηεί σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα παξαδνζεί κε 

εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

ιηπαληηθψλ.  

 

Σηκή (1 lt)   ........................................................ 3,00 €  (ΣΡΙΑ ΔΤΡΩ) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ ν4 Βαιβνιίλε SAE 75W-90  

Ππθλφξξεπζην πιήξσο ζπλζεηηθφ 100% πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ ιηπαληηθφ (βαιβνιίλε) γηα γξαλαδνθφξα ζπζηήκαηα 

κεηάδνζεο ηζρχνο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε βαξηέο ζπλζήθεο, φπσο θηβψηηα ηαρπηήησλ, δηαθνξηθά, ζπζηήκαηα κεηάδνζεο 

θίλεζεο κε πξφζζεηα αληνρήο ζε πςειέο πηέζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ εγγπνχληαη κεγάια δηαζηήκαηα αλαιίπαλζεο 

ηελ πξνζηαζία απφ ηελ θζνξά, κεγάιε αληίζηαζε ζηνλ αθξηζκφ θαη ηελ νκαιφηεξε αιιαγή ηαρπηήησλ ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο.  πζθεπαζκέλν θαηά πξνηίκεζε ζε δνρείν ησλ 20 Lit  



Πξνδηαγξαθή ............................................................................. APIGL-4/GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E, SAEJ2360, 

MACKGO-J, MAN 3343 SL, SCANIASTO 1:0, ZFTE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, VOLVO 97310 

Ρεπζηφηεηα  ............................................................................... SAE 75W-90 

Δίδνο πζθεπαζίαο  ................................................................... ε δνρείν ησλ 20 ιίηξσλ  

Δλδεηθηηθφο ηχπνο  ..................................................................... BP Erergear SHX-M 75W-90 

Να ππεξθαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπαζηψλ ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, M 3343 Typ S, Scania 

STO:1, Eaton 300,000 km 

Καηάιιειν γηα ρεηξνθίλεηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ησλ εμήο νρεκάησλ :  

 MITSUBISHI L200 (θαη ζην δηαθνξηθφ), TOYOTA, DACIA PICK-UP, DATSUN HLG 620,  

Καηάιιειν γηα θηβψηην ηαρπηήησλ θαη δηαθνξηθφ ησλ εμήο νρεκάησλ :  

PEUGEOT 106 1.1i,  HYUNDAI ATOS 1.0, HYUNDAI MATRIX 1.6,TOYOTA COROLLA 1.4,  VW,  AUDI,  SUZUKI 

NITARA, MERCEDES-BENZ 124 (κφλν ζην δηαθνξηθφ),   

Καηά ηελ παξάδνζή ηνπ ην πιηθφ ζα εμεηαζηεί σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα παξαδνζεί κε 

εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

ιηπαληηθψλ.  

 

Σηκή (1 lt)   ........................................................ 9,00 €  (ENNIA ΔΤΡΩ) 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν Βαιβνιίλε SAE 80W-90  

Ππθλφξξεπζην ιηπαληηθφ (βαιβνιίλε) θαηάιιειν γηα δηαθνξηθά κε ππνεηδή, θσληθά ε ζπεηξνεηδή γξαλάδηα θαζψο θαη 

γηα ηειηθέο κεηαδφζεηο  πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηδηαίηεξα δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη ζε επξχ θάζκα ζεξκνθξαζηψλ.  Με 

ηδηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ πξνζηαζία απφ ηελ θζνξά ησλ εμαξηεκάησλ ησλ δηαθνξηθψλ, βειηησκέλε ζεξκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη εμαηξεηηθή αληίζηαζε ζηνλ αθξηζκφ.  πζθεπαζκέλν θαηά πξνηίκεζε ζε δνρείν ησλ 20 Lit.  

Πξνδηαγξαθή  ............................................................................ APIGL-5,  MIL-L-2105D 

Ρεπζηφηεηα  ............................................................................... SAE 80W-90 

Δίδνο πζθεπαζίαο  ................................................................... Γνρείν ησλ 20 ιίηξσλ 

Δλδεηθηηθφο ηχπνο  ..................................................................... BP Erergear Hypo 80W-90 

Καηάιιειν γηα δηαθνξηθά ησλ εμήο νρεκάησλ :  

Daimler-Benz 1KO911B (θαηγηαηνHubReduction) & 611 &  911 & 1113b & 1513 & 1617 & 1625 & 2228 &1729 & 1523 

ATEGO & 3535 (OM 442A), & 611, MAN 12.232,  DAEWOO FSO POLONEZ TRUCK L002,  FORD, TOYOTA, DACIA 

PICK-UP, DATSUN HLG 620, MAZDA B 2600,  FIAT-HITACHI W170 (εκπξφοάμνλαο).  

Καηά ηελ παξάδνζή ηνπ ην πιηθφ ζα εμεηαζηεί σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα παξαδνζεί κε 

εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

ιηπαληηθψλ.  

 

Σηκή (1 lt)   ........................................................ 2,80 €  (ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ) 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν Τδξαπιηθό ATF 

Τγξφ ιηπαληηθφ θαηάιιειν γηα ζχγρξνλα ρεηξνθίλεηα θαη απηφκαηα θηβψηηα ηαρπηήησλ (ΑΣF) θαη πδξαπιηθά ηηκφληα  

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηδηαίηεξα δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη ζε επξχ θάζκα ζεξκνθξαζηψλ.  Με ηδηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ 



πξνζηαζία απφ ηελ θζνξά ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ηηκνληνχ, πςειή ζεξκηθή ζηαζεξφηεηα θαη εμαηξεηηθή αληίζηαζε ζηελ 

ηξηβή, πξνζηαζία απφ δηάβξσζε, θζνξέο θαη νμεηδψζεηο.  Θα ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο ζηα ηηκφληα ησλ νρεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ. πζθεπαζκέλν ζε δνρείν ησλ 20 Lit  

Πξνδηαγξαθή ............................................................................. GM DEXRON III G, FORD MERCON, VOITH, 

CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, ZF-TE-ML 09/11/14 

Δίδνο πζθεπαζίαο  ................................................................... Γνρείν ησλ 20 ιίηξσλ  

Δλδεηθηηθφο ηχπνο  ..................................................................... BP Autran MBX  

Καηά ηελ παξάδνζή ηνπ ην πιηθφ ζα εμεηαζηεί σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα παξαδνζεί κε 

εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

ιηπαληηθψλ.  

 

Σηκή (1 lt)   ........................................................ 3,90 €  (ΣΡΙΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ) 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν Τδξαπιηθά ζπζηήκαηαISO 46 

Ρεπζηφ ιηπαληηθφ γηα ρξήζε ζε θπθινθνξηαθά πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ζε ηξαθηέξ θαη ζε νρήκαηα κε εκβαπηηδφκελνπο 

ζπκπιέθηεο  θαη θξέλα ή ζε νρήκαηα κε πδξνθηλεηηθέο κεηαδφζεηο ηζρχνο (fluid couplings).  Με ηδηφηεηεο πνπ εγγπψληαη 

ηελ πξνζηαζία απφ δηάβξσζε, ηελ θζνξά, θαη ηελ νμείδσζε. πζθεπαζκέλνζεδνρείνησλ 20 Lit 

Πξνδηαγξαθή ............................................................................. DIN 51524 Part 3 HVLP, DEVISONHF-0 &HF-2, 

CINCINNATIMILACRONP.68, P.69, P.70 (ISO 32,68,46), US STEEL 126 & 127, EATON M-2952-S, I-286-S, AFNOR NF-E 

48 DRY/WET 

Ρεπζηφηεηα  ............................................................................... Καηάηαμε ISO 46 

Δίδνο πζθεπαζίαο  ................................................................... ε βαξέιη ησλ 205 ιίηξσλ 

Δλδεηθηηθφο ηχπνο  ..................................................................... BP Energol HLP-HM 

Καηάιιειν γηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα  θαη ζπζηήκαηα κεηάδνζεο- Chain Drives ησλ εμήο νρεκάησλ:  

CASE POCLAIN 1835 B / 188D, MASSEY FERGYSON 158F,  

Καηά ηελ παξάδνζή ηνπ ην πιηθφ ζα εμεηαζηεί σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα παξαδνζεί κε 

εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

ιηπαληηθψλ.  

 

Σηκή (1 lt)   ........................................................ 2,00 €  (ΓΤΟ ΔΤΡΩ) 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν Αληηςπθηηθό θαη αληηζεξκηθό πγξό   

Αληηςπθηηθφ θαη αληηζεξκηθφ πγξφ έηνηκν πξνο ρξήζε ζε θπθιψκαηα ςχμεο βελδηλνθίλεησλ θαη πεηξειαηνθίλεησλ 

νρεκάησλ κε αληηζθσξηθά πξφζζεηα γηα φιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο.  Θα πξέπεη λα παξέρεη αληηπαγεηηθή πξνζηαζία ζε 

ζεξκνθξαζίεο ςχρνπο έσο -38
o
C θαη πξνζηαζία απφ ππεξζέξκαλζε κέρξη ηνπο +107

o
C. Θα εμαζθαιίδεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ ςχμε ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο, ηελ πξνζηαζία απφ βξαζκφ, ηελ δηάβξσζε, ηελ 

ειεθηξνιπηηθή δξάζε θαη ηε ζπειαίσζε ηεο αληιίαο.  Δγθεθξηκέλν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαηαζθεπαζηέο 

νρεκάησλ ζηελ Δπξψπε, ΗΠΑ θαη Ιαπσλία. πζθεπαζκέλν θαηά πξνηίκεζε ζε δνρεία ησλ 20 ή ησλ 4 ιίηξσλ.  

Πξνδηαγξαθή  ............................................................................ BS 6580:1992, SAEJ 1034 

Δίδνο πζθεπαζίαο  ................................................................... Γνρείν ησλ 20 ή 4 ιίηξσλ 



Δλδεηθηηθφο ηχπνο  ..................................................................... MAN 324 TYPESNF.MTUMTL 

 ................................................................................................... 5048.SCANIATB 1451, G12 

Καηάιιειν γηα ηα θπθιψκαηα ςχμεο φισλ ησλ νρεκάησλ. 

Καηά ηελ παξάδνζή ηνπ ην πιηθφ ζα εμεηαζηεί σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα παξαδνζεί κε 

εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

ιηπαληηθψλ.  

 

Σηκή (1 lt)   ........................................................ 1,85 €  (ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΑ ΛΔΠΣΑ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν Ληπαληηθό γηα κεησηήξεο βηνκεραλίαο 

πλζεηηθά ιηπαληηθά πςειήο ηερλνινγίαο βάζεο ζπλζεηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ (ΡΑΟ) εληζρπκέλα κε εηδηθά αληηηξηβηθά 

πξφζζεηα θαη πξφζζεηα πςειήο πίεζεο. Γηαζέηνπλ πνιχ κεγάιν θχθιν δσήο ζε ζχγθξηζε κε ηα νξπθηέιαηα (ζρεδφλ 5-

πιάζην) θαη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ιίπαλζε θιεηζηψλ θηβσηίσλ νδνλησηψλ ηξνρψλ ηζηκεληνβηνκεραλίαο, 

ραιπβνπξγίαο, κεηαιινπξγίαο, ραξηνβηνκεραλίαο θιπ. πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο θαη δελ 

επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ ιηπαληηθψλ, ηδηαίηεξα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (αχμεζε ηνπ ζεξκηθνχ βαζκνχ 

απφδνζεο) ή ρακειέο (εχθνιεο εθθηλήζεη). . πζθεπαζκέλν θαηά πξνηίκεζε ζε δνρεία ησλ 20 ή ησλ 4 ιίηξσλ. 

Πξνδηαγξαθή ............................................................................. DIN 51517 T3 CLP 

 ................................................................................................... ISO 12925-1 TYPE CKC 

Καηεγνξία .................................................................................. AGMA 9005-E02 

 ................................................................................................... US STEEL 224 

Δίδνο πζθεπαζίαο  ................................................................... Γνρείν 20 ή 4 ιίηξσλ 

Δλδεηθηηθφο ηχπνο  ..................................................................... DAVIDBROWNS1.53.101 

Καηάιιειν γηα ηα θεληξηθά  ζπζηήκαηα ιίπαλζεο φισλ ησλ νρεκάησλ  

Καηά ηελ παξάδνζή ηνπ ην πιηθφ ζα εμεηαζηεί σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα παξαδνζεί κε 

εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

ιηπαληηθψλ.  

 

Σηκή (1 lt)   ........................................................ 4,00 €  (ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ) 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν πλζεηηθό ιάδη  2Σ κίμε βελδίλεο 

πλζεηηθφ ιάδη 100% γεληθήο ρξήζεο, εληζρπκέλν εηδηθά πξφζζεηα, θαηάιιειν γηα φινπο ηνπο 2-ρξνλνπο θηλεηήξεο, 

αεξφςπθηνπο θαη πδξφςπθηνπο. Ιδαληθφ γηα αιπζνπξίνλα, ζακλνθνπηηθά, ςαιίδηα κπνξληνχξαο, δίρξνλεο 

ριννθνπηηθέο κεραλέο, κνηνζπθιέηεο θαη κνηνπνδήιαηα. πζθεπαζκέλν θαηά πξνηίκεζε ζε δνρεία ησλ 20 ή ησλ 4 

ιίηξσλ. 

 

Πξνδηαγξαθή  ............................................................................ NMMATCW3 

Δίδνο πζθεπαζίαο  ................................................................... Γνρείν 20 ή 4 ιίηξσλ 

 



Σηκή (1 lt)   ........................................................ 2,70 €  (ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ) 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν Αληηπαγσηηθό πεηξειαίνπ 

Δηδηθά ζρεδηαζκέλν πξντφλ πνπ βνεζά ηε ξνή ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκψλα. Θα πξέπεη λα 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηψλεη ην ζεκείν πήμεο ηνπ πεηξειαίνπ αιιά θαη λα βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ξνήο ηνπ αθφκε θαη 

ζε ζεξκνθξαζία 0°C, γεγνλφο πνπ ζα επηηπγράλεηαη κε ηελ απνθπγή ζπζζσκάησζεο θξπζηάιισλ παξαθίλεο CFPP 

θαη ζην ζεκείν ξνήο ΡΡ ζην πεηξέιαην, θαηλφκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Θα πξέπεη λα 

αλακηγλχεηαη κε ην πεηξέιαην πξηλ ηελ δεκηνπξγία θξπζηάιισλ παξαθίλεο πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηε δεκηνπξγία 

ηνπο θαη φρη κεηά. Δίλαη άρξσκν θαη πεξηέρεη απφζηαγκα πεηξειαίνπ.  πζθεπαζκέλν θαηά πξνηίκεζε ζε δνρεία ησλ 

750ml ή 1000 ml. 

Πξνδηαγξαθή  ............................................................................ MULTITEG -20
o 

Δίδνο πζθεπαζίαο  ................................................................... Γνρεία ησλ 750ml ή 1000 ml 

 

Σηκή (1 lt)   ........................................................ 5,00 €  (ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν Καζαξηζηηθό πεηξειαίνπ &αληηβαθηεξηαθό γηα κύθεηεο 

Δηδηθά ζρεδηαζκέλν πξντφλ πνπ απνιπκαίλεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα θαπζίκνπ diesel, εμνπδεηεξψλνληαο βαθηήξηα θαη 

κχθεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο αλάκημεο ηνπιάρηζηνλ 7% biodiesel ζην diesel θίλεζεο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

2003/30/ΔΔ γηα πξνψζεζε ρξήζεο Βηνθαπζίκσλ, παξεκπνδίδεη ην θξάμηκν ηνπ θίιηξνπ θαπζίκνπ δίλνληαο 

πεξηζζφηεξε δχλακε, ιηγφηεξα θαπζαέξηα θαη κεησκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. 

πζθεπαζκέλν θαηά πξνηίκεζε ζε δνρεία ησλ 750ml ή 1000 ml. 

Δίδνο πζθεπαζίαο  ................................................................... Γνρεία ησλ 750ml ή 1000 ml 

 

Σηκή (1 lt)   ........................................................ 9,00 €  (ΔΝΝΙΑ ΔΤΡΩ) 

 

 

 

 

 

 
Κηιθίο, 22-07-2019 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊζηαμένη Οικονομικού Σμήμαηος  
ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς 

 

 
Καζκαμανίδοσ Οσρανία 

Οικονομολόγος 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

Ο Δ/νηής  ηης Σετνικής Τπηρεζίας 
ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς 

 

 
Παραγιός Ιωάννης 

Πολιηικός Μητανικός 


