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οικονομικούς φορείς 

 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ.) και προμήθεια λιπαντικών 

για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών» 

(Αρ. Διακ. 372/2021) 

Σχετ.: Το από 03.06.2021 αίτημα οικονομικού φορέα 

 
Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματος που ετέθη από Οικονομικό Φορέα, παρέχουμε τις 

παρακάτω διευκρινίσεις: 

 
α. Το υπ’ αριθμ. 9 λιπαντικό της ομάδας Β (Λάδι Diesel SAE 5W/30), θα καλύπτει τις 

προδιαγραφές API CK-4/SN και ACEA E6/E7/E9. 

β. Το υπ’ αριθμ. 3 λιπαντικό της ομάδας Γ (Συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 

15W/30), θα καλύπτει τις προδιαγραφές API CI-4, ACEA E4/E7. 

γ. Για το υπ’ αριθμ. 2 λιπαντικό της ομάδας (Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων SAE 15W/40) 

δεν αρκεί η αναγραφή επί του τεχνικού φυλλαδίου κάλυψης των VOLVO VDS-3, MACK EO-N και 

RENAULT VI RLD-2, αλλά θα πρέπει να κατατεθεί  πιστοποιητικό Approvals στα δικαιολογητικά 

τεχνικής προσφοράς, για τις παραπάνω πιστοποιήσεις. 

δ. Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στο φάκελο δικαιολογητικά συμμετοχής – 

τεχνική προσφορά (εγκρίσεις Γενικού Χημείου του Κράτους, Πιστοποιητικά ISO – OHSAS, Άδεια 

λιπαντηρίου, κλπ), θα είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

ε. Οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί κατά ACEA, είτε έτους 2016, είτε παλαιότερων 

εκδόσεων του ACEA, ισχύουν ως έχουν και θα πρέπει να έχουν λάβει ανάλογη έγκριση κυκλοφορίας 

από το Γενικό Χημείο του Κράτους. 



στ. Για το υπ’ αριθμ. 11 προϊόν της μελέτης, εκ παραδρομής αναγράφεται για προσφορά 

αντιπηκτικού υγρού το οποίο θα διαλύεται με νερό (αυτούσιο). Θα γίνει προσφορά για αντιπηκτικό 

υγρό έτοιμο για χρήση, με τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές. 

ζ. Οι προδιαγραφές και οι λοιπές απαιτήσεις που έχουν τεθεί με τις υπ’ αριθμ. 07/2021 και 

15/2021 μελέτες της διακήρυξης, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9017/04-06-2021 έγγραφό μας, καθώς και το 

παρόν διευκρινιστικό έγγραφο, ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού, συσσωρευτικά.   

 
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
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