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ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ 
 

 
ΘΕΜΑ :   Παροχή διευκρινίσεων. 

 

ΣΧΕΤ.: 1. Το από 25-05-2021  ερώτημα της εταιρίας ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ  

  2. Το από 26-05-2021 ηλεκτρονικό απαντητικό μήνυμα της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων  

 

Στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υγρών καυσίμων 

και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε,. Πιερίας και των περιφερειακών Δ/νσεων 

Εκπ/σης του Ν. Πιερίας, για το χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2022 και σε 

απάντηση του ανωτέρω σχετικού (1) που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των ελαιολιπαντικών, σύμφωνα 

με το απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων (σχετ.2), σας γνωρίζουμε ότι: 

- για το 1ο ερώτημα: οι προδιαγραφές για το προϊόν με α/α 6 : «Βαλβολίνη SAE 90» αναφέρονται στην 

σχετική διακήρυξη ως GL4 - GL5. Διευκρινίζεται ότι οι προδιαγραφές είναι είτε GL4, είτε GL5. 

- για το 2ο ερώτημα: για το προϊόν με α/α 11: «Ειδικό πρόσθετο βιοκαυσίμου ή πετρελαίου που περιέχει 

βιοκαύσιμα» για το οποίο δεν ανευρέθησαν από τη ΥΤΕ επίσημες προδιαγραφές διευκρινίζεται ότι 

αφορά ειδικό πρόσθετο που είναι για την προστασία των πετρελαιοκινητήρων από την 

ανάπτυξη μικροοργανισμών στο καύσιμο με την δημιουργία γλίτσας και το οποίο έχει σαν 

αποτέλεσμα την απόφραξη των φίλτρων και την πτώση της απόδοσης των κινητήρων. 

- για το 3ο ερώτημα: η προδιαγραφή για το προϊόν με α/α 12: «Αντισκωριακό λιπαντικό σπρέι πολλαπλών 

χρήσεων» MIL-C-81309E είναι όντως στρατιωτική. Επειδή οι ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων δεν απαιτούν τόσο αυστηρές προδιαγραφές και επειδή μετά το ανωτέρω σχετικό (1) ερώτημα 

και παρά την επισταμένη επιπλέον έρευνα από την ΥΤΕ, δεν έχει ανευρεθεί καμία άλλη επίσημη 

προδιαγραφή, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν και ότι έχει 

συμπληρωθεί εκ παραδρομής. 

Ως εκ τούτου διευκρινίζουμε ότι για τα είδη με α/α 12, 13, 14 & 15  του υποδείγματος τεχνικής 

προσφοράς – φύλλου συμμόρφωσης, επειδή σύμφωνα με το αρ. 93001(365)/26-04-21  έγγραφο της 

Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων και το από 26-05-2021  ηλεκτρονικό απαντητικό μήνυμα της ίδιας 

υπηρεσίας δεν ανευρέθησαν επίσημες προδιαγραφές, η απάντηση θα είναι ΝΑΙ.  
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