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Επιδοτούμενες 
Εγκαταστάσεις CNG από την 

ΔΕΠΑ αποκλειστικά στο 
Δίκτυο GAS SERVICE 

Η GAS THEODOROU®  
επίσημος και εξουσιοδοτημένος 

συνεργάτης της ΔΕΠΑ 

Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) 

σελ 4-5 

Σελ 2 

Εγκατάσταση Συσκευής 
CNG 

Συμφέρει; 
Τι Δεξαμενή να επιλέξω; 
Που μπορώ να γεμίσω; 

 
Μια διεξοδική Ανάλυση 

που θα σας βοηθήσει 

Οι Συσκευές ZAVOLI pure 
technology οι οποίες στην 
Ελλάδα τοποθετούνται και 
υποστηρίζονται από τα 
Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία του 
Δικτύου GAS SERVICE, διαθέτουν 
τρεις Σειρές Συσκευών για όλους 
τους τύπους οχημάτων. 

Επέλεξε το ιδανικό σύστημα 
Υγραεριοκίνησης ZAVOLI  

για το δικό σου αυτοκίνητο 
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Η GAS THEODOROU® επίσημος Συνεργάτης της ΔΕΠΑ 

H GAS THEODOROU και τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, 
ορίστηκαν ως Επίσημοι και Εξουσιοδοτημένοι Εγκαταστάτες Συσκευών 
Φυσικού Αερίου Κίνησης από την ΔΕΠΑ, μέσω των προγραμμάτων 
αξιολόγησης που διοργάνωσε ο Φορέας Φυσικού Αερίου σε συνεργασία 
με την TUV Austria. 
Η ΔΕΠΑ διοργάνωσε το προηγούμενο διάστημα μία ανοιχτή πρόσκληση 
ελέγχου & αξιολόγησης Συνεργείων Αεριοκίνησης, με στόχο να ενταχθούν 
στο Δίκτυο των Επίσημων Συνεργατών της ΔΕΠΑ για τα προγράμματα 
προώθησης του Φυσικού Αερίου Κίνησης που ετοιμάζει για το άμεσο 
μέλλον η ΔΕΠΑ. 
Όπως ήταν φυσιολογικό, η GAS THEODOROU δεν θα μπορούσε να λείψει 
από μια τέτοια πανστρατιά. Πρώτη από όλους, και με την διασφάλιση που 
παρέχει το όνομά της αλλά και τα παραπάνω από 40χρόνια εξειδίκευσης 
στην Αεριοκίνηση, έσπευσε να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της 
ΔΕΠΑ, θέτοντας εαυτό της μπροστάρη σε αυτή την διαδικασία προώθησης 
της Αγοράς CNG στην Ελλάδα. 
 
Μαζί με τα υπόλοιπα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, αποτελούμε 
τους Επίσημους Συνεργάτες της ΔΕΠΑ για Εγκαταστάσεις /Συντηρήσεις 
Συσκευών Φυσικού Αερίου Κίνησης, έχοντας ως εφόδια: 
τις κορυφαίες Συσκευές CNG ZAVOLI pure technology 
After Sale Service σε όλα τα συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE 
Εγχειρίδιο Εγγύησης και Συντήρησης με μοναδικό Serial Number 
 
Για το επόμενο διάστημα, και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ορισμού του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών, η ΔΕΠΑ θα 
ανακοινώσει τις προωθητικές ενέργειές της για την ανάπτυξη του CNG 
στην ελληνική αγορά. Συντονιστείτε με την GAS THEODOROU και το Δίκτυο 
GAS SERVICE για να ενημερωθείτε άμεσα για τις προωθητικές ενέργειες 
της ΔΕΠΑ (επιδότηση εγκαταστάσεων, επιδότηση καυσίμου, κτλ).  
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Επιδοτούμενες Εγκαταστάσεις CNG από την ΔΕΠΑ στα 

Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE® 

H GAS THEODOROU και τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE έχουν οριστεί από 
την ΔΕΠΑ ως επίσημοι και εξουσιοδοτημένοι Εγκαταστάτες Συσκευών Φυσικού 
Αερίου Κίνησης (CNG). Μέσω του προγράμματος Επιδότησης Εγκατάστασης σε 
Εταιρικά Αυτοκίνητα, τα Συνεργεία μας έχουν ήδη προβεί σε Εγκαταστάσεις σε 
οχήματα εταιρικών στόλων ανά την Ελλάδα, πιστοποιώντας την μεγάλη μας 
εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο και χαρίζοντας στις εταιρίες-κατόχους των 
οχημάτων απίστευτη εξοικονόμηση μέσω των 100% επιδοτούμενων προγραμμάτων 
της ΔΕΠΑ. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει Εγκαταστάσεις σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, 
Τρίκαλα, Λαμία, Αθήνα και έπονται και άλλες πόλεις που εδρεύουν Συνεργεία της 
GAS SERVICE. 

Από τις επιδοτούμενες εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Λαμία 

Έως σήμερα, και μέσω των προγραμμάτων Επιδοτούμενης Εγκατάστασης, στο 
Δίκτυο GAS SERVICE έχουμε μετατρέψει σε CNG τα εξής οχήματα: 
• Mercedes Sprinter & Fiat Ducato της εταιρίας TSAKIRIS FAMILY A.E. 
• TOYOTA COROLLA της ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
• VW Transporter των εταιριών  Σκρέκης Α.Ε. & ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Ε. 
• Ford Transit της εταιρίας ΝΑΚΑΣ Α.Ε. 
• Seat Ibiza της εταιρίας ClivaExport Α.Ε. 
• VW Candy της εταιρίας Άθως Security 
• Renault Traffic της εταιρίας ΑΛΕΞΙΟΥ Μ. 
• Fiat Fiorino της εταιρίας ΚΑΪΣΙΔΗΣ Α.Ε. 
 

και ακολουθούν και άλλες Εγκαταστάσεις. 
Όποιος Επαγγελματίας θέλει να ενταχθεί στα προγράμματα, μπορεί να 
επικοινωνήσει με την GAS THEODOROU (www.autogas.gr) 



4 
Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) : Οφέλη, Δεξαμενές, 

Το Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG) έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των 
κατοίκων των πόλεων που διαθέτουν Πρατήριο Ανεφοδιασμού CNG. 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό του CNG, δηλαδή η πολύ χαμηλή τιμή του Καυσίμου είναι 
το μεγαλύτερο Κίνητρο για έναν καταναλωτή να επιλέξει να εγκαταστήσει Συσκευή 
CNG στο αυτοκίνητό του. 
Ακολουθεί ένα παράδειγμα Κόστους Καυσίμων με σύγκριση τριών οχημάτων: 
βενζινοκίνητου (petrol), υγραεριοκίνητου (LPG), αεριοκίνητο (CNG). 

Η Αντιστοιχία CNG με βενζίνη είναι (κατά μ.ο.) 1kg CNG = 1,5 lt βενζίνης. 
 
Όπως φαίνεται και στην παραπάνω Ανάλυση, η κίνηση με Φυσικό Αέριο Κίνησης 
(CNG) παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή Εξοικονόμηση για το αυτοκίνητό μας. 
 
Βεβαίως, το αρνητικό της επιλογής CNG για το αυτοκίνητό μας, παραμένει το μικρό 
Δίκτυο Πρατηρίων Ανεφοδιασμού CNG αλλά και η μικρή αυτονομία που μας 
παρέχουν οι Δεξαμενές CNG. 
 
Μπορούμε να πούμε πως σήμερα, με το δεδομένο Δίκτυο Πρατηρίων 
Ανεφοδιασμού CNG που υπάρχει στην Ελλάδα (4 Πρατήρια στην Αθήνα, 1 Πρατήριο 
στη Θεσσαλονίκη, 1 Πρατήριο στο Βόλο και 1 υπό κατασκευή στη Λαμία), το CNG 
απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε οχήματα που διανύουν καθημερινά 100-
150χλμ κοντά σε περιοχές που διαθέτουν Πρατήριο CNG. 
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και Κέρδος από μια Εγκατάσταση Συσκευής CNG 

Επιλογή Δεξαμενής CNG 
Για να μπορούμε να καρπωθούμε πλήρως την Ωφέλεια που μας παρέχει η πολύ 
χαμηλή τιμή του CNG θα πρέπει να επιλέξουμε μια Δεξαμενή CNG που να μπορεί να 
καλύπτει τις ανάγκες χρήσης του οχήματός μας. 
 
Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο Τύπου Δεξαμενών CNG, Τύπου 1 (σιδερένιες) & Τύπου 
4 (ανθρακονήματα). 
Οι Τύπου 1 Δεξαμενές CNG χαρακτηρίζονται από το μεγάλο τους βάρος, κάτι που 
στην ουσία περιορίζει τη χρησιμοποίηση περισσοτέρων από μία Δεξαμενή σε κάθε 
Εγκατάσταση. 
Οι Τύπου 4 Δεξαμενές CNG χαρακτηρίζονται από το μικρό τους βάρος, που βοηθάει 
στην τοποθέτηση περισσότερων από μία Δεξαμενή, αλλά βεβαίως μιλάμε για 
μεγαλύτερο Κόστος των Δεξαμενών. 
Ακολουθεί Πίνακας με τις διάφορες επιλογές Δεξαμενών CNG. Τονίζεται πως η 
αντιστοιχία Κιλών CNG με Λίτρα βενζίνης είναι 1/1,7. 

Όπως διαπιστώνεται με τον παραπάνω Πίνακα, η επιλογή Δεξαμενής CNG 
διαμορφώνει και το Τελικό Κόστος έκαστης Εγκατάστασης, διασφαλίζοντας και το 
χρόνο απόσβεσης της όλης επένδυσης. 
 
Στην GAS THEODOROU, διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία Δεξαμενών CNG, ώστε να 
μπορούμε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των Πελατών μας, δίνοντας τη 
δυνατότητα να επιλέξουμε την κατάλληλη δεξαμενή για κάθε χρήση έκαστου 
οχήματος. 
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Επέλεξε τώρα τη Συσκευή ZAVOLI pure technology 

Η 7ης γενεάς Συσκευές, αφορούν τους Κινητήρες 
Άμεσου Ψεκασμού (direct engines) τους γνωστούς 
μας δηλαδή TSi-FSi-TFSi. 
Καλύπτουν μια ευρύ Λίστα Κινητήρων των 
περισσοτέρων Κατασκευαστών αυτοκινήτων με 
κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού όπως*: 

 * υπάρχει Λίστα Κωδικών Κινητήρων που εγκρίνει η ZAVOLI για διασκευές. 

Ο Κορυφαίος Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI pure 
technology, διαθέτει μια σειρά Συσκευών 
Υγραεριοκίνησης για κάθε τύπο Κινητήρα, αλλά κυρίως 
και για κάθε…τσέπη. 
Ως επί το πλείστον, οι Συσκευές Υγραεριοκίνησης της 
εταιρίας ZAVOLI, διαχωρίζονται στις εξής σειρές: 

 Σειρά Bora by Zavoli 8ης γενεάς 
 Σειρά GAS SERVICE by Zavoli 8ης γενεάς 
 Σειρά Alisei by Zavoli 7ης γενεάς 

 Alfa Romeo – σειρά 159 
 Audi – σειρές Α1, Α3, Α4, ΤΤ , Α6 , Q5 , Q6 , S3 
 Chevrolet – σειρά Camaro V6 
 Ford – σειρές Fiesta, Ford, S-Max 
 ΚΑΙ-HYUNDAI - σειρές ΙΧ, Ι30, Ι40, Veloster, Sportage, Soul 
 Lancia – σειρά Delta 
 Mazda – σειρά CX-7 
 Opel – σειρές Signum , Vectraευές,  
 Peugeot – σειρά 3008 
 Porsche – Cayenne 3.6 V6 
 Seat – σειρές Ibiza, Altea, Leon 
 Skoda – σειρές Roomster, Yeti, Octavia 
 VW – σειρές Golf, Passat, Touran, Eos, Tiguan, Jetta, Caggy 
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που ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο !!!! 

Για Full Injection, η ZAVOLI διαθέτει τον Νέο Εγκέφαλο Bora 8ης 
γενεάς, ο οποίος διατίθεται σε δύο Σειρές Συσκευών. 

Σειρά Συσκευών Bora by Zavoli: 
Σειρά Συσκευών με 8ης γενεάς Εγκέφαλο Bora και τους νέους Εγχυτές 
PANJET. Διατίθεται για Κινητήρες 4κύλινδρους, 5κύλινδρους, 6κύλινδρους 
και 8κύλινδρους. 
 
Σειρά Συσκευών GAS SERVICE by Zavoli: 
Σειρά Συσκευών με 8ης γενεάς Εγκέφαλο Bora και τους εγχυτές 100ΡΑΝ by 
Zavoli. Διατίθεται για Κινητήρες 4κύλινδρους, 5κύλινδρους, 6κύλινδρους 
και 8κύλινδρους. 

Bora by Zavoli 
Προτείνεται σε αυτοκίνητα 
μεγάλου κυβισμού ή με 
υπερτροφοδοτούμενους (Turbo) 
Κινητήρες αλλά και σε μικρού 
κυβισμού οχήματα τα οποία 
διανύουν άνω των 15.000χλμ 
ετησίως, λόγω της μεγαλύτερης 
κατά 5% εξοικονόμησης που 
παρέχουν οι νέοι Εγχυτές 
PANJET. 

GAS SERVICE by Zavoli 
Η πλέον οικονομική πρόταση 
της παγκόσμιας αγοράς, σε 
σχέση Ποιότητας-Τιμής. Η 
υψηλή Ποιότητα του νέου 
Εγκεφάλου 8ης γενεάς Bora by 
Zavoli στην καλύτερη τιμή της 
Αγοράς, με το κόστος να 
ξεκινάει από 599,00€ + ΦΠΑ για 
4κύλινδρους κινητήρες. 
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Επίσημος & Αποκλειστικός 
 Εγκαταστάτης Συσκευών  
ZAVOLI pure technology 

για LPG & για CNG 

Επικοινώνησε στο 2310.523131 ή μπες στο 

www.autogas.gr 

Το καλοκαίρι ήρθε!!!! 

Υγραεριοκίνηση από 599€ 
Απλά … πληρώνεις τα μισά!!! 


