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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια  ενδεικτικής  ποσότητας,  204.350 κιλών    

ελαιολιπαντικών  στροβίλων και δύσφλεκτων υδραυλικών 
υγρών. 

 
 
1. Με το παρόν συμπλήρωμα Νο 1 της παραπάνω διακήρυξης τροποποιείται το 
Κεφάλαιο 3 της Κατάρτισης Τεχνικής προσφοράς του τεύχους 5 της διακήρυξης 
του διαγωνισμού ως εξής : 
 
3.   Απαιτούμενα στοιχεία τεχνικής προσφοράς 
 
     Οι συμμετέχοντες θα συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα στην τεχνική τους 

προσφορά τα  παρακάτω : 
 

 Δήλωση – βεβαίωση ότι τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά καλύπτουν πλήρως 
τις προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.  

. 
 Δήλωση - βεβαίωση ότι τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά είναι πλήρως 

αναμίξιμα με τα αντίστοιχα του ίδιου είδους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 της παρούσης 

 
 Δήλωση – βεβαίωση ότι τα βασικά λιπαντέλαια των αιτούμενων 

ελαιολιπαντικών προέρχονται  αποκλειστικά από κλάσματα πετρελαίου, από 
συνθετικά παραγόμενες ενώσεις ή από συνδυασμό των δύο αυτών  
προϊόντων, τα οποία πρέπει να είναι πρωτογενή (Είδη με α/α 1 έως 10). 

 
 Έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ο τύπος του παραγώγου του triaryl 

phosphate ester ή του συνθετικού εστέρα κατά περίπτωση. (Είδη με α/α 11 
& 12). 

 
 Για το είδος με α/α 11, έγκριση από τον κατασκευαστή Οίκο LMZ ότι το 

προσφερόμενο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους ΑΗΣ Καρδιάς, 
Αμυνταίου, Αγίου Δημητρίου και Μελίτης.   

 
 Όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι οι 

συμμετέχοντες διαθέτουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή συμμετέχουν 
σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης λιπαντικών ελαίων και 
γενικά ότι τηρούν τα προβλεπόμενα από το ν. 2939/2001 και το Προεδρικό 
Διάταγμα 82/2004 αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών 
ελαίων. 

 Πίνακα με το εύρος  (min-max) των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των 
ζητουμένων παραμέτρων καθώς και ξεχωριστά τις τυπικές εργαστηριακές 
τιμές των παραμέτρων αυτών.  
 
Τεχνικές προσφορές όπου θα αναφέρονται μόνο τυπικές 
εργαστηριακές τιμές φυσικοχημικών χαρακτηριστικών δεν θα 
γίνονται τεχνικά αποδεκτές. 
 
 



 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheets) των 
προσφερομένων υλικών σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH, όπου θα 
αναφέρονται τα EC Numbers και η ονομασία των χρησιμοποιούμενων 
προσθέτων και από τα οποία θα προκύπτει ότι τα προσφερόμενα προϊόντα 
δεν περιέχουν καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες..  
Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) θα είναι στην Ελληνική 
Γλώσσα σε CD-ROM και σε μορφή pdf , σύμφωνα με τα αναφερόμενα          
στον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ για την Καταχώριση, Αξιολόγηση, 
Αδειοδότηση και τους περιορισμούς των Χημικών Προϊόντων» η οποία 
αφορά στην ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων REACH όπως 
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010/ΕΚ και στον Κανονισμό 
1272/2008/ΕΚ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και την συσκευασία 
των ουσιών και των μειγμάτων και τις τροποποιήσεις αυτού, 790/2009/ΕΚ 
και 286/2011/ΕΚ, ή σε οποιεσδήποτε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις 
προκύψουν στο μέλλον, σε αντικατάσταση των υφισταμένων. 
 

 Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
προσφέρουσας εταιρείας, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα προσφερόμενα 
υλικά καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του Κανονισμού  REACH. 
 

 Συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
προσφέρουσας εταιρείας ο συνημμένος στο παρόν συμπλήρωμα πίνακας, 
για όλες τις χημικές ουσίες που βρίσκονται στο τελικό 
προϊόν/παρασκεύασμα.  

 
 Υποβολή φάσματος FTIR των προσφερομένων ελαιολιπαντικών σε  CD-

ROM. 
 

 Βεβαίωση αποδοχής του όρου που αφορά τον χρόνο παράδοσης των 
ελαιολιπαντικών. 

 
 Όλες τις υπόλοιπες δηλώσεις – βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που 

απαιτούνται από τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Σημειώνεται ότι τα έγγραφα που θα προσκομίσουν οι συμμετέχοντες στο 
Διαγωνισμό Οίκοι θα πρέπει να είναι πρόσφατα και εν ισχύ. 
 
 
2. Όλοι οι λοιποί όροι της παραπάνω διακήρυξης, οι οποίοι δεν τροποποιούνται με 
το παρόν συμπλήρωμα εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν. 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ  1 
 

Στοιχεία  Προμηθευτή 

Εταιρική Επωνυμία / Έδρα  

Αρμόδιος επικοινωνίας για τον Κανονισμό 
REACH (όνομα, τηλ., e-mail)  

Στοιχεία Ουσίας / Παρασκευάσματος 

Ονομασία ουσίας/ουσιών 
του προϊόντος/ 
παρασκευάσματος 

Αριθμός CAS Αριθμός EC 

Υποχρέωση καταχώρησης 
(ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

Αν όχι, γιατί; 
Αριθμός καταχώρησης 

Επισυνάπτεται Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; 

(ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

Αν όχι, γιατί; 

      

      

      

      

 
Ο υπογράφων 
 
______________________ 

Όνομα: 
Θέση: 
Ημερομηνία: 
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