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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
151 24 Μαρούσι

Πληροφορίες: Μακρής Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 213-2038099
Fax: 213-2038504
E-mail: pmakris@maroussi.gr

Προς: ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ

Θέμα: «Απαντήσεις επί ερωτημάτων επί του ανοικτού , άνω των ορίων, 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. 
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α »

Σχετικά: 1. Το με αρ. πρωτ. 6764/28.01.2022 έγγραφο με ερωτήματα της εταιρείας 
«ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ»

Σχετικά με ερωτήματα και διευκρινήσεις επί του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α»  α/α ΕΣΗΔΗΣ 151381, σας 
ενημερώνουμε τα παρακάτω:

1) Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ» στο με αρ. πρωτ. 6764/28.01.2022 έγγραφό της 
αναφέρει:
«….Με την παρούσα επιστολή μας αιτούμεθα διευκρινίσεις για τον παραπάνω διαγωνισμό και 
ειδικότερα:
1.Αν απαιτείτε η κατάθεση approval MB 229.3 για το προϊόν Νο 11 του προϋπολογισμού 
Λιπαντικό κινητήρων (βενζίνης - αερίου ) SAE 10W40, όπως ρητά αναφέρει η μελέτη.
2. Για το προϊόν Νο19 του προϋπολογισμού Σπρέι πόλων Μπαταρίας ή ηλεκτρικών Επαφών 
απαιτείται συσκευασία των 140gr όπως αναγράφεται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς, ή 
συσκευασία των 400gr όπως αναφέρει η μελέτη.
3. Για το προϊόν Νο 31 του προϋπολογισμού Λάδι απορριμματοφόρων 5W30 απαιτούνται οι 
προδιαγραφές Ε6, Ε9 και AP ICJ-4 όπως αναγράφονται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
ή οι προδιαγραφές API CJ-4, API SN/CK-4, ACEA E6/E7/E9 όπως ρητά αναφέρει η 
μελέτη…..»
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2) Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο με αριθ. Πρωτ. 8171/02.02.2022 
έγγραφό της αναφέρει : 

«….Θέμα:   Διευκρινίσεις για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» με αριθμό 
πρωτοκόλλου Διακήρυξης: 355/04-01- 2022 και αριθμό μελέτης 
16/2021.

Σε συνεννόηση με τον κ. Ρίππη, Μηχανικό ΔΕ από το ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ, αναφέρονται παρακάτω οι διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί. Και για τα 3 ερωτήματα, 
ισχύει ότι αναφέρεται στη μελέτη.

1.Αν απαιτείται η κατάθεση approval MB 229.3 για το προϊόν Νο 11 του προϋπολογισμού 
Λιπαντικό κινητήρων (βενζίνης - αερίου ) SAE 10W40, όπως ρητά αναφέρει η μελέτη.

Απαιτείται για το προϊόν «Α/Α : 11. Λιπαντικό κινητήρων (βενζίνης - αερίου ) SAE 10W40 σε 
βαρέλι 208-210lt» η αντίστοιχη επίσημη έγκριση κατασκευαστή (APPROVAL) που αναφέρεται 
στην μελέτη για το είδος με α/α 11 (αναλυτική περιγραφή) και όχι αποσπάσματα από την 
ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Η επίσημη έγκριση κατασκευαστή (APPROVAL) θα κατατίθεται 
στα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς. 
Εκ παραδρομής δεν αναγράφεται στην συνοπτική καταγραφή, δηλαδή η ορθή διατύπωση 
είναι: 
«Για τα λιπαντικά του με A/A 7, 11, 12, 26 και 27 η αντίστοιχη επίσημη έγκριση κατασκευαστή 
(APPROVAL) που αναφέρεται και όχι αποσπάσματα από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Η 
επίσημη έγκριση κατασκευαστή (APPROVAL) θα κατατίθεται στα δικαιολογητικά της τεχνικής 
προσφοράς.»

2. Για το προϊόν Νο19 του προϋπολογισμού Σπρέι πόλων Μπαταρίας ή ηλεκτρικών Επαφών 
απαιτείται συσκευασία των 140gr όπως αναγράφεται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς, ή 
συσκευασία των 400gr όπως αναφέρει η μελέτη. 

Για το προϊόν Νο19 του προϋπολογισμού Σπρέι πόλων Μπαταρίας ή ηλεκτρικών Επαφών 
απαιτείται συσκευασία των 400 ml όπως αναγράφεται στην αναλυτική περιγραφή του είδους 
με α/α 19 στην μελέτη.

3. Για το προϊόν Νο 31 του προϋπολογισμού Λάδι απορριμματοφόρων 5W30 απαιτούνται οι 
προδιαγραφές Ε6, Ε9 και AP ICJ-4 όπως αναγράφονται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
ή οι προδιαγραφές API CJ-4, API SN/CK-4, ACEA E6/E7/E9 όπως ρητά αναφέρει η μελέτη.

Για το προϊόν Νο 31 του προϋπολογισμού Λάδι απορριμματοφόρων 5W30, ισχύουν οι 
προδιαγραφές όπως αναγράφονται στην αναλυτική περιγραφή του είδους με α/α 31 στην 
μελέτη δηλαδή «APICJ-4, API SN/CK-4, ACEA E6/E7/E9, MB 228.51, MB 228.31, MAN M 
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3477, M 3677, VOLVO VDS-4»….»

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμπληρωματική διευκρίνηση

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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