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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  18 / 05  / 2017 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 14797 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ & στο site του Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  

Τηλ.: 25313 52448 & 426 

Φαξ: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης ». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 31/2017 (ΑΔΑΜ) “17REQ005920323 2017-03-14” σχετική μελέτη του Δήμου. 

2. Την αριθ. 10381/07-04-2017 διακήρυξη (ΑΔΑΜ) «17PROC006044572 2017-04-07» για την 

Ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου 

Κομοτηνής και των Νομικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σχολικών 

Επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης για τα Έτη 2018 και 2019. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

4. Τις διευκρινίσεις που έχουν δημοσιευθεί μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με τις 

προδιαγραφές των λιπαντικών. 

5. Την ενημέρωση που είχε το τμήμα μας από τη Δ/νση Καθαριότητας (τμήμα υπεύθυνο για το στόλο 

των οχημάτων) σχετικά με τις προδιαγραφές των λιπαντικών και τα είδη που επιθυμούν να 

προμηθευτούν.  

 

Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών σας αναφέρουμε πως πρέπει να 

πληρούν και να καλύπτουν τις κάτωθι προδιαγραφές: 

 Για τα είδη που αναφέρονται στη σελ. 19 της μελέτης: Λιπαντικό οδοντωτών τροχών 

(βαλβολίνη) συνθετική SAE 90, SAE 140, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές API GL-5, 

MIL-L-2105D, να μην είναι συνθετικές και να είναι ενισχυμένες βαλβολίνες με ειδικά πρόσθετα υψηλών 

πιέσεων και να υποβληθούν προσφορές για Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) {80W/90} και 

Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) {85W/140}. 

 Για το είδος που αναφέρεται στον προϋπολογισμό της μελέτης και ζητείται να υποβληθεί 

προσφορά (και για Δήμο και για ΔΕΥΑΚ): Λάδι για σασμάν 75-90 φουλ συνθετικό, δεν είναι απαραίτητο 

να είναι συνθετικό και αρκεί να είναι βαλβολίνη συνθετικής τεχνολογίας για κιβώτια ταχυτήτων και 

διαφορικά αυτοκινήτων και φορτηγών. Να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές API GL5  MIL-L-2105D. 
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Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 
 



Σελίδα 2 από 2 

 

 Όσον αφορά το υδραυλικό Λιπαντικό τύπου ISO 68, θα πρέπει να είναι μεταξύ άλλων υψηλής 

ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών τύπου HLP και όχι HVLP. 

 Όσον αφορά το γράσο βάσεως λιθίου, θα πρέπει οι προδιαγραφές να είναι να DIN 51825: KP2K-

25  NLGI 2  (και όχι CNLGI 21 όπως αναφέρεται στη σελ. 19 της μελέτης). 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος προμηθειών 
υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών 

Ζωή Πολίτου 
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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