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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύει, και ειδικότερα της παρ. 12 του άρθρου 15 αυτού, όπως προστέθηκε με την παρ. 3γ του άρθρου
320 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α) και αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 της υποπαραγράφου
Ι.3. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν.
4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α).
2. Την υπ’ αριθμ. 30/004/000/539/4-3-2019 ΚΥΑ «Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων
που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας με
ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και
απαιτήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού ελέγχου» (ΦΕΚ 803/Β).
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 αυτής.
4. Την υπ’ αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960/10-03-2017 (ΦΕΚ 968/Β) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και
την με αριθμό 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 689/20-12-2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).»
6. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1076560 /17-05-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Σύσταση, συγκρότηση
και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των
δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του
λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων» - με έργο, μεταξύ άλλων, την σύνταξη σχεδίου Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α) για τον καθορισμό των συγκεκριμένων ειδών υγρών καυσίμων και τη ρύθμιση
σχετικών τεχνικών ζητημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 15 του ν.3054/2002 (ΦΕΚ
230/Α), όπως ισχύει.
7. Τον ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως ισχύει, και ιδίως εκείνες του άρθρου 3 «Μηχανισμοί ελέγχου και
εποπτείας αγοράς».
8. Την απόφαση ΑΧΣ 53/2015 (ΦΕΚ 987/Β), «Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και
διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων», όπως ισχύει.
9. Την απόφαση ΑΧΣ 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β), «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ)
2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση
της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο».
10. Την απόφαση ΑΧΣ 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β), «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης»,
όπως ισχύει.
11. Την απόφαση ΑΧΣ 468/2003 (ΦΕΚ 1273/Β), «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου
θέρμανσης», όπως ισχύει.
12. Την ανάγκη εύρεσης βελτιωμένων συστημάτων ιχνηθέτησης συγκεκριμένων ειδών υγρών καυσίμων που
διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας για την
διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.
ΚΑΛΕΙ
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές
επιχειρήσεις) ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφεξής "Αιτούντες", να υποβάλλουν προσφορές για
προϊόντα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως εθνικοί ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας σε πετρέλαια
εσωτερικής καύσης, εφεξής “Προϊόντα”, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται
στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εφεξής "ΠΕΕ".
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1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1 Ιστορικό
-

Σήμερα στην Ελλάδα ιχνηθετούνται τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης μειωμένου ή μηδενικού
συντελεστή Ε.Φ.Κ., ως εξής:
Με τον κοινό ευρωπαϊκό ιχνηθέτη, SY 124, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο
θέρμανσης, όπως ορίζεται στις αποφάσεις ΑΧΣ 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β) και ΑΧΣ 467/2002, (ΦΕΚ 1531/Β),
όπως ισχύουν.
Με την κινιζαρίνη, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων, που χρησιμοποιείται για
εφοδιασμούς πλοίων, όπως ορίζεται στις αποφάσεις ΑΧΣ 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β) και ΑΧΣ 53/2015 (ΦΕΚ
987/Β), όπως ισχύουν.
Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις στον τομέα των συστημάτων ιχνηθέτησης και την ανάγκη
αντιμετώπισης του φαινομένου της σκόπιμης αφαίρεσης των χρησιμοποιούμενων ιχνηθετών από τους
λαθρέμπορους, προκύπτει η ανάγκη θεσμοθέτησης Προϊόντων πλέον αποτελεσματικών, που είναι δύσκολο
έως αδύνατο, να αφαιρεθούν ή να καταστραφούν με τρόπο που συμφέρει οικονομικά.

1.2 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της παρούσας
Εξυπηρετώντας το γενικό αντικειμενικό σκοπό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, "ΑΑΔΕ", της
πάταξης της φοροδιαφυγής μέσω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της λαθρεμπορίας των καυσίμων, και
στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 37 του ν. 4409/2016 με το οποίο τροποποιείται η παρ. 12 του άρθρου 15
του ν. 3054/2002, προγραμματίζεται, μεταξύ των άλλων δράσεων, και η υλοποίηση βελτιωμένου συστήματος
ιχνηθέτησης ορισμένων καυσίμων, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμό 30/004/000/539/4-3-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ
803/Β).
Για τον ανωτέρω λόγο η ΑΑΔΕ προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
αξιολόγηση Προϊόντων ως εθνικών ιχνηθετών μοριακής τεχνολογίας για προσθήκη στα καύσιμα καθώς και
την διεξαγωγή δοκιμών για την αξιολόγηση των μεθόδων προσδιορισμού των ιχνηθετών αυτών στα καύσιμα.
Η παρούσα διαδικασία έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο της επιλογής και θεσμοθέτησης βελτιωμένου, σε
σχέση με το υπάρχον, συστήματος ιχνηθέτησης καυσίμων. Με την παρούσα διαδικασία θα αξιολογηθούν τα
Προϊόντα.

1.3 Καύσιμα που θα ιχνηθετηθούν με εθνικούς ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας
Με εθνικούς ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας , διαφορετικούς μεταξύ τους, αλλά και με τον εκάστοτε
σε χρήση κοινό ευρωπαϊκό ιχνηθέτη, θα ιχνηθετούνται:
α) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, όπως
ορίζεται στις αποφάσεις ΑΧΣ 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β) και ΑΧΣ 467/2002, (ΦΕΚ 1531/Β), όπως ισχύουν.
β) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων, που χρησιμοποιούνται για
εφοδιασμούς πλοίων, όπως ορίζονται στις αποφάσεις ΑΧΣ 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β) και ΑΧΣ 53/2015 (ΦΕΚ 987/
Β), όπως ισχύουν.
Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων θα ιχνηθετούνται με το ίδιο Προϊόν.
Για την ιχνηθέτηση των ανωτέρω αναφερόμενων καυσίμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί Προϊόν το
οποίο αποτελείται από ένα ή περισσότερα είδη μορίων.
Οι εκτιμώμενες ποσότητες των παραπάνω καυσίμων που θα ιχνηθετούνται ετησίως καταγράφονται
στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1):
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Είδος καυσίμου
Πετρέλαιο θέρμανσης
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων
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Ποσότητα σε μετρικούς τόνους (ΜΤ)
1.200.000
500.000

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ
Το Προϊόν και οι μέθοδοι δοκιμών για τον προσδιορισμό του Προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνα με
τις ελάχιστες απαιτήσεις που καταγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν για τα Προϊόντα πρέπει να μην περιέχουν όρους και επιφυλάξεις,
επί ποινή αποκλεισμού.
Σε περίπτωση που ο Aιτών προσφέρει περισσότερα από ένα Προϊόντα ανά είδος καυσίμου, θα πρέπει
να υποβάλει ξεχωριστή προσφορά για κάθε ένα από αυτά.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας υποβολής-αξιολόγησης προσφορών

Τα στάδια υποβολής-αξιολόγησης προσφορών με τις καταληκτικές ημερομηνίες παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα
(Πίνακας 2):
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

α/α
1
2

Στάδια υποβολής-αξιολόγησης προσφορών
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους
Αιτούντες στην διεύθυνση: elmarker@aade.gr
Κατάθεση φακέλου προσφορών από τους Αιτούντες.

3

Οι Αιτούντες, μετά από ηλεκτρονική ειδοποίηση, καλούνται να προσκομίσουν
στο εργαστήριο του ΓΧΚ δείγματα Προϊόντων για την έναρξη της διαδικασίας
αξιολόγησης αυτών καθώς και των αντίστοιχων μεθόδων προσδιορισμού τους.
4
Παραλαβή των Προϊόντων προς αξιολόγηση από τη Β΄ Χημική Υπηρεσία
Αθηνών του ΓΧΚ.
5
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει την τελική έκθεση αξιολόγησης των
Προϊόντων.
Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τις καταληκτικές ημερομηνίες του Πίνακα 2.

Καταληκτική
ημερομηνία
31-07-2019
01-10-2019
04-11-2019
19-11-2019
02-03-2020

Σε περίπτωση αντικατάστασης του υφιστάμενου ευρωπαϊκού ιχνηθέτη, δηλαδή με τη δημοσίευση
Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία
καθορίζεται ο νέος ευρωπαϊκός ιχνηθέτης, κατά το στάδιο υποβολής φακέλων προσφορών ή το στάδιο
αξιολόγησης των φακέλων δικαιολογητικών και τον έλεγχο της τεκμηρίωσης των ελαχίστων κριτηρίων έως και
πριν το στάδιο της ηλεκτρονικής ειδοποίησης των Αιτούντων για προσκόμιση δειγμάτων στο εργαστήριο του
ΓΧΚ (έως και πριν την έναρξη του σταδίου α/α 3 του Πίνακα 2), δύναται να πραγματοποιηθεί επανυποβολή των
φακέλων ή νέα υποβολή φακέλου προσφορών για Προϊόντα εντός 5 μηνών από την ημερομηνία της
δημοσίευσης της ως άνω Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Σε περίπτωση αντικατάστασης του υφιστάμενου ευρωπαϊκού ιχνηθέτη κατά τα υπόλοιπα στάδια
αξιολόγησης της ΠΕΕ, η παρούσα διαδικασία αξιολόγησης διακόπτεται και επαναλαμβάνεται εξαρχής εάν και
εφόσον το Προϊόν που θα λάβει την μεγαλύτερη βαθμολογία δεν είναι συμβατό με τον νέο ευρωπαϊκό
ιχνηθέτη.
Οι Αιτούντες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο της αξιολόγησης του φακέλου τους και των
Προϊόντων τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση elmarker@aade.gr. Είναι ευθύνη των
Αιτούντων να υποδείξουν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς αυτούς.
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3.2 Υποβολή φακέλου προσφοράς
Για κάθε Προϊόν υποβάλλεται ξεχωριστή προσφορά και θα αναφέρεται εάν πρόκειται για τον εθνικό
ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας που προτείνεται να προστεθεί στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που
χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης ή που χρησιμοποιείται για εφοδιασμούς πλοίων. Οι Αιτούντες
μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία προσφορές ανά είδος καυσίμου.
Ο κάθε Αιτών είναι πλήρως υπεύθυνος για την ασφαλή και έγκαιρη παράδοση των φακέλων
προσφορών και των δειγμάτων Προϊόντων.
Οι Αιτούντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας
ΠΕΕ και δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.
Οι προσφορές πρέπει:
1. Να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική.
2. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ.
3. Να τοποθετηθούν εντός αυτοκόλλητων φακέλων, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και
επανασφραγιστούν χωρίς αυτό να αφήσει ίχνη. Επί του φακέλου της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να
αναγράφονται η επωνυμία, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το φαξ και το e-mail του Αιτούντος, καθώς επίσης
και οι ενδείξεις:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, (ΑΑΔΕ),
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10562
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : .../.../2019
Οι
προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Αιτούντος ή εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο αυτού από 10/06/2019 έως και την 1/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 15:00, στο
Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
(Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) της ΑΑΔΕ,– γραφείο Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου, Καραγεώργη Σερβίας 10, Αθήνα, 2 ος όροφος,
γραφείο 205, μεταξύ ωρών 09:00 και 15:00 (τις εργάσιμες ημέρες) (τηλ. επικοινωνίας : +30 2103375003).
Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα επιστρέφονται στον Αιτούντα. Η
ημερομηνία κατάθεσης αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας.
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή ταχυδρομικά
(συστημένη). Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως σφραγίδα ταχυδρομείου έως και την
1/10/2019. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής προσφορών ο Αιτών πρέπει να ενημερώνει την ΑΑΔΕ με
ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση elmarker@aade.gr μέχρι και την 1/10/2019 για την
αποστολή αυτή.
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Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους, οι
οποίοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου:

3.2.1. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Περιέχει ένα φάκελο με τα Δικαιολογητικά συμμετοχής που μονογράφεται και σφραγίζεται σε κάθε
σελίδα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αιτούντος.
Ο φάκελος περιέχει τα εξής :
1. Το Τυποποιημένο Έντυπο και την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 2. Σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους Αιτούντες να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο Τυποποιημένο Έντυπο ή/και στην Υπεύθυνη Δήλωση,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς
από ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών) ή από νομική οντότητα, το Τυποποιημένο Έντυπο και η
Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης ή της νομικής οντότητας.
2. Εξουσιοδότηση του Αιτούντος για την εκπροσώπησή του από τον νόμιμο εκπρόσωπο, όπως αυτός
δηλώνεται στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά του παραρτήματος 2.
3. Πληροφορίες όσον αφορά το ιστορικό και την εμπειρία του Αιτούντος σχετικά με τα Προϊόντα στα οποία
αναφέρεται η παρούσα ΠΕΕ.
3.2.2. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Περιέχει ένα φάκελο με την Τεχνική Προσφορά, η οποία μονογράφεται και σφραγίζεται σε κάθε σελίδα
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αιτούντος Η Τεχνική Προσφορά του Αιτούντος θα πρέπει να έχει συνταχθεί
κατά το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος 3 «Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς». Οι Αιτούντες πρέπει να
προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στο Παράρτημα 3. Η Τεχνική
Προσφορά μπορεί να τεκμηριώνεται με παραπομπή σε συνημμένα Τεχνικά Στοιχεία, όπως πιστοποιητικά,
φυλλάδια, κατάλογοι, κλπ.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον φάκελο με την
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.
Οι Αιτούντες οφείλουν να καταθέσουν λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενη ύπαρξη διπλώματος
ευρεσιτεχνίας και στοιχεία σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του Προϊόντος.
3.2.3. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Περιέχει ένα φάκελο με την Οικονομική Προσφορά, η οποία μονογράφεται και σφραγίζεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του Αιτούντος Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί κατά το σχετικό
υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς». Οι τιμές της προσφοράς πρέπει
απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Οι Αιτούντες πρέπει να παρέχουν στο φάκελο οικονομικής
προσφοράς τη μέγιστη τιμή του Προϊόντος, με παράδοση στην Ελλάδα, που απαιτείται για την ιχνηθέτηση
1000 λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης. Η τιμή αυτή είναι δεσμευτική για περίοδο 3 ετών. H δεσμευτική
μέγιστη τιμή θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, σύμφωνα με τον μέσο Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(Γ.Δ.Τ.Κ.) του προηγουμένου έτους μετά την επίσημη ανακοίνωσή του από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ). Στην οικονομική προσφορά θα καταγράφεται και το εκτιμώμενο κόστος, ανά μονάδα του φορητού
εξοπλισμού που απαιτείται για την ανίχνευση/προσδιορισμό του Προϊόντος στα ιχνηθετημένα καύσιμα, με
παράδοση στην Ελλάδα.
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3.3 Υποβολή δειγμάτων Προϊόντων
Οι Αιτούντες, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής πληρούν τους όρους της παρούσας ΠΕΕ, και
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος 1, σύμφωνα με την τεκμηρίωση που έχουν προσκομίσει,
θα κληθούν, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να υποβάλουν δείγματα του Προϊόντος τους, εντός 15
ημερών προς την Β’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γ.Χ.Κ. Επί της συσκευασίας των Προϊόντων πρέπει
απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον οι ενδείξεις:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, (ΑΑΔΕ),
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 16 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11521
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ
ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ...
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ : .../.../2019
Οι Αιτούντες οφείλουν, με δικά τους έξοδα, να στείλουν επαρκή ποσότητα, για την ιχνηθέτηση
τουλάχιστον 30 λίτρων πετρελαίου, υλικού αναφοράς του Προϊόντος, γνωστής και τεκμηριωμένης
καθαρότητας, προς αξιολόγηση. Τα δείγματα πρέπει να αποστέλλονται ασφαλώς συσκευασμένα και σύμφωνα
με όλους τους ισχύοντες κανόνες μεταφοράς στην ακόλουθη διεύθυνση: Β Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, Αν. Τσόχα 16 Αθήνα
11521, Υπόψη Προϊσταμένης Διεύθυνσης.
Οι δοκιμές θα υλοποιηθούν στη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γ.Χ.Κ., με τη συμμετοχή υπαλλήλων
άλλων οργανικών μονάδων όπου κριθεί απαραίτητο, σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, όπως περιγράφεται
στην παρ. 1.3 της παρούσης, στο οποίο θα εμβολιαστούν τα Προϊόντα στις προτεινόμενες από τους Αιτούντες
συγκεντρώσεις. Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον ποσότητα Προϊόντος, για την αξιολόγησή
του από τη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.
Μετά το πέρας της τεχνικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης η Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών
επιστρέφει τα υπόλοιπα των δειγμάτων των Προϊόντων στους Aιτούντες.

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
Η όλη διαδικασία διέπεται από εμπιστευτικότητα.
Οι Αιτούντες θα λάβουν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, για κάθε προσφορά τους, και με τον οποίο θα
ταυτοποιείται το Προϊόν καθ΄ όλη τη διάρκεια διαδικασίας αξιολόγησης της παρούσας ΠΕΕ.
Οι κατατιθέμενες προσφορές καθώς και τα δείγματα θα φυλάσσονται σε χώρους της ΑΑΔΕ, όπου θα
τηρούνται τα δέοντα μέτρα ασφαλείας. Παρόμοια μέτρα ασφαλείας θα τηρούνται και στους χώρους του ΓΧΚ
όπου θα διεξάγονται οι εργαστηριακές δοκιμές.
Οι Αιτούντες πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια κάθε τμήμα της προσφοράς ή άλλα έγγραφα ή
πληροφορίες που συνοδεύουν την εν λόγω προσφορά, τα οποία θεωρούν ότι περιέχουν εμπορικά ευαίσθητα,
ή εμπιστευτικά στοιχεία και να διευκρινίζουν τους λόγους για τους οποίους κάθε τέτοιο τμήμα είναι εμπορικά
ευαίσθητο, ή εμπιστευτικό, κατά περίπτωση. Η διαχείριση/χρήση των εμπιστευτικών στοιχείων διέπεται από
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, σχετικά με το θέμα της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας
εφαρμόζεται ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων (ν. 3528/2007 άρθρο 26), καθώς και τα άρθρα 252 και 253 του
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Ποινικού Κώδικα. Επίσης, στα άρθρα 16, 17 και 18 του ν. 146/1914 (Α’ 21) περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού,
προβλέπεται ποινική και αστική ευθύνη των προσώπων που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις διαφύλαξης
εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων.
Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας και για τους καθορισμένους σκοπούς της, η προστασία των
συλλεγομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Αιτούντων, καθώς επίσης οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Μετά τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης τα στοιχεία των Αιτούντων καθώς και οι πληροφορίες των
προσφορών δεν θα γνωστοποιηθούν από την ΑΑΔΕ, με εξαίρεση την ταυτότητα των μορίων των Προϊόντων
που θα επιλεγούν στο τέλος της αξιολόγησης και η οποία θα γνωστοποιηθεί μόνον εφόσον θεσμοθετηθούν.
Κάθε προσπάθεια για παρέμβαση ή επιρροή επί της διαδικασίας της παρούσας ΠΕΕ συνεπάγεται
ποινή αποκλεισμού.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
5.1 Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί και θα συγκροτηθεί με
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες
πληροφορίες ή διευκρινίσεις από οποιονδήποτε Αιτούντα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και να
απαιτήσει από αυτόν να διαβιβάσει τυχόν πληροφορίες ή έγγραφα που αυτός παρέλειψε να υποβάλει. Σε
περίπτωση που ο Αιτών δεν ανταποκριθεί στα αιτήματα της Επιτροπής Αξιολόγησης, απορρίπτεται από τη
συμμετοχή του στα επόμενα στάδια της αξιολόγησης. Η επικοινωνία της Επιτροπής Αξιολόγησης με τους
Αιτούντες θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση elmarker.committee@aade.gr.
Η διαδικασία της αξιολόγησης που θα ακολουθηθεί είναι:
1) Η Επιτροπή Αξιολόγησης δίνει μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης σε κάθε προσφορά/Προϊόν που
κατατεθεί, ο οποίος κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Αιτούντα.
2) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής του παραρτήματος
2, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΠΕΕ και συντάσσει κατάλογο με τους αποδεκτούς Αιτούντες, ως
προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται και οι Αιτούντες ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τους
αποσταλεί από το elmarker@aade.gr, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι απόρριψής τους.
3) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποσφραγίζει τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και ελέγχει εάν
τεκμηριώνονται από τον Αιτούντα οι ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος 1. Οι Αιτούντες που έχουν
υποβάλλει προσφορές με επαρκή τεκμηρίωση και είναι σύμφωνες με τις ελάχιστες απαιτήσεις του
Παραρτήματος 1, μετά από ηλεκτρονική πρόσκληση, θα κληθούν να προσκομίσουν στη Β΄ Χημική Υπηρεσία
Αθηνών του Γ.Χ.Κ. δείγματα Προϊόντων για την διεξαγωγή δοκιμών αξιολόγησης των Προϊόντων καθώς και
των μεθόδων προσδιορισμού αυτών. Κάθε δείγμα θα πρέπει να φέρει με ευκρινή τρόπο τον μοναδικό
κωδικό αναγνώρισης. Οι Αιτούντες πρέπει να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε κάθε εύλογο αίτημα για
παροχή πληροφοριών ή βοήθειας που απαιτείται για τη διεξαγωγή των δοκιμών των Προϊόντων τους, το
οποίο θα τους διαβιβάζεται μέσω της Επιτροπής Αξιολόγησης.
4) Στη συνέχεια η Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γ.Χ.Κ., λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς, προβαίνει:
α) στην αξιολόγηση των στοιχείων των μεθόδων προσδιορισμού των Προϊόντων και
β) στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των Προϊόντων.
Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών δοκιμών η Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών καταθέτει στην Επιτροπή
Αξιολόγησης αναλυτική έκθεση με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησε.
5) Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης, αποσφραγίζονται οι
φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, για τα Προϊόντα που κρίθηκαν αποδεκτά κατά τα ως
άνω στάδια. Οι Αιτούντες των οποίων τα Προϊόντα δεν κρίθηκαν αποδεκτά κατά το στάδιο της τεχνικής
αξιολόγησης, θα ενημερωθούν αναλυτικά για τους λόγους της απόρριψής τους και οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς τους δεν θα αποσφραγιστούν.
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6) Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει τις προσφορές/Προϊόντα με βάση τα οριζόμενα στο
στοιχείο 5.2 της παρούσας ΠΕΕ.
7) Με έγγραφη ειδοποίηση οι Αιτούντες , θα κληθούν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά,
σύμφωνα με το Παράρτημα 6 της παρούσας.
8) Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών ακολουθεί η σύνταξη της τελικής έκθεσης αξιολόγησης της
Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται αρμοδίως.
9) Όσοι φάκελοι δεν έχουν αποσφραγιστεί κατά την ως άνω διαδικασία αξιολόγησης θα επιστραφούν μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης στους Αιτούντες, κατόπιν προηγηθείσας ενημέρωσής τους μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα τους αποσταλεί από το elmarker@aade.gr. Οι φάκελοι που
επιστρέφονται θα παραλαμβάνονται από τους νόμιμους εκπροσώπους ή τους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους των Αιτούντων, από το Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ. της ΑΑΔΕ, όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 3.2. της παρούσης.
10)
Τα υπόλοιπα των δειγμάτων των Προϊόντων, επιστρέφονται στους Αιτούντες, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης, κατόπιν προηγηθείσας ενημέρωσής τους μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
θα τους αποσταλεί από το elmarker@aade.gr. Τα δείγματα που επιστρέφονται θα παραλαμβάνονται από
τους νόμιμους εκπροσώπους ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των Αιτούντων από την
Προϊσταμένη της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γ.Χ.Κ. όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.3. της
παρούσης.

5.2 Κριτήρια αξιολόγησης

Τα Προϊόντα θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3):
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κριτήρια

Μέγιστο σύνολο μονάδων

Α: Δοκιμές αφαίρεσης Προϊόντος

Αριθμός επαναληπτικών
μετρήσεων ανά δοκιμή

300

Α.1. Αφαίρεση με χρήση διάφορων
κοινών προσροφητικών μέσων
Α.2. Αφαίρεση με απόσταξη

5

250

5

50

Β: Δοκιμές καταστροφής Προϊόντος

Αριθμός επαναληπτικών
μετρήσεων ανά δοκιμή

340

Β.1. Καταστροφή με χημικές ουσίες,
(οξέα, βάσεις, οξειδωτικά μέσα)
Β.2. Καταστροφή με χρήση
ακτινοβολίας UV (φωτόλυση) (1)

5

250

Αξιολόγηση βάσει
τεκμηριωμένων
αποδεικτικών στοιχείων

60

Β3. Καταστροφή εξαιτίας
βακτηριδιακής δράσης (2)

Αξιολόγηση βάσει
τεκμηριωμένων
αποδεικτικών στοιχείων

30

Γ: Τιμή Προϊόντος για ιχνηθέτηση
1000 λίτρων πετρελαίου εσωτερικής
καύσης
Δ: Αξιολόγηση των μεθόδων και του
εξοπλισμού προσδιορισμού των
Προϊόντων
Δ.1. Το Προϊόν να είναι ανιχνεύσιμο
με δοκιμή επί του πεδίου (με φορητό
εξοπλισμό) τουλάχιστον σε
συγκέντρωση που αντιστοιχεί στο 3%

Καταγράφεται

Αξιολόγηση βάσει
τεκμηριωμένων
αποδεικτικών στοιχείων
10

50

της συγκέντρωσης* των πλήρως
ιχνηθετημένων πετρελαίων
εσωτερικής καύσης
* η συγκέντρωση ιχνηθέτησης θα
πρέπει να προσδιοριστεί από τον
Αιτούντα.
Δ.2. Εκτιμώμενη συνολική τιμή
Καταγράφεται
φορητού εξοπλισμού δοκιμών (ανά
μονάδα).
(1) Η πειραματική διαδικασία καταστροφής του Προϊόντος με επίδραση ακτινοβολίας-UV θα πρέπει να
ακολουθεί τυποποιημένη διαδικασία του Αιτούντος και να γίνεται με χρήση λυχνίας xenon.
(2) Η πειραματική διαδικασία καταστροφής του Προϊόντος εξαιτίας βακτηριδιακής δράσης θα διενεργείται
σε μίγμα νερού, από δεξαμενή πετρελαιοειδών, και ιχνηθετημένου πετρελαίου, το οποίο θα παραμείνει
για 1 μήνα στους 37 °C απουσία ή μη ελεύθερου οξυγόνου.
Αρχές για την εφαρμογή των κριτηρίων του Πίνακα 3
Τα αποδεικτικά έγγραφα που παρέχονται με τους φακέλους τεχνικής προσφοράς, σε συνδυασμό με
τα αποτελέσματα των δοκιμών της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γ.Χ.Κ., θα χρησιμοποιηθούν για την
βαθμολογία των Προϊόντων.
Κατηγορίες κριτηρίων Α και Β
Για την αξιολόγηση των κατηγοριών Α και Β θα ληφθούν υπόψη οι μέσες ανακτήσεις (% Recovery)
και οι σχετικές τυπικές αποκλίσεις (% RSD) που θα προκύψουν από τις πέντε επαναληπτικές μετρήσεις ανά
δοκιμή.
Τα Προϊόντα που έχουν μέση ανάκτηση μικρότερη από 50% ή μεγαλύτερη από 140% σε κάποια δοκιμή
των κριτηρίων Α.1, Α.2, Β.1, Β.2, Β.3, θα λάβουν 0 μονάδες σε αυτή. Τα Προϊόντα με ανάκτηση από 50% έως
140% σε κάποια δοκιμή των κριτηρίων Α.1, Α.2, Β.1, Β.2, Β.3, θα βαθμολογηθούν σε αυτή αναλογικά με βάση
την απόλυτη τιμή της διαφοράς της μέσης ανάκτησής τους από το 100. Μεγαλύτερη βαθμολογία δίνεται στο
Προϊόν με τη μικρότερη διαφορά κατ’ απόλυτη τιμή της μέσης ανάκτησής του από το 100.
Παράδειγμα: Στην περίπτωση που αξιολογούνται δύο προϊόντα στην δοκιμή Α2 του Πίνακα 3 και το Προϊόν Χ
έχει ανάκτηση 90% και το Προϊόν Ψ έχει ανάκτηση 70%, τότε το Προϊόν Χ θα λάβει 45 μονάδες και το Προϊόν
Ψ θα λάβει 35 μονάδες.
Κριτήριο Δ.1.
Για την αξιολόγηση της απαίτησης Δ.1, τα Προϊόντα που πληρούν το κριτήριο του ελαχίστου ορίου
ανίχνευσης (3%) θα βαθμολογηθούν αναλογικά μεταξύ τους, ώστε το Προϊόν με το χαμηλότερο όριο
ανίχνευσης να βαθμολογείται με 50.

5.3 Τελική έκθεση αξιολόγησης

Με βάση την αξιολόγηση όλων των κατατιθέμενων στοιχείων όπως περιγράφονται ανωτέρω, δηλαδή
την τεκμηρίωση που θα προσκομίσουν οι Αιτούντες, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών των
Προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν στη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γ.Χ.Κ. και τα κριτήρια
αξιολόγησης που αναφέρονται στο στοιχείο 5.2, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συντάξει και θα υποβάλει
αρμοδίως τελική έκθεση αξιολόγησης στην οποία θα τεκμηριώνεται η βαθμολογία και θα καταγράφεται η
οικονομική προσφορά όλων των εξετασθέντων Προϊόντων.
Η ΑΑΔΕ δύναται να ζητήσει από τoν Αιτούντα τoυ οποίου η προσφορά θα συγκεντρώσει τη
μεγαλύτερη βαθμολογία για κάθε είδος καυσίμου, να υποβάλει στοιχεία οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας, όπως ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων, ισολογισμούς και
αποτελέσματα χρήσης των τελευταίων δύο (κατά μέγιστο) οικονομικών χρήσεων που έχουν κλείσει, ή άλλη
ισοδύναμη τεκμηρίωση.
Σημειώνεται ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν θα συμμετάσχει στις διαδικασίες προμήθειας των
επιλεγέντων και θεσμοθετημένων Προϊόντων.

11

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει κατά τη διαδικασία της παρούσας ΠΕΕ εφαρμοστέο είναι το ελληνικό
δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
1
2

3

4

5
6

7
8

Η γνωστοποίηση της ταυτότητας του μορίου των Προϊόντων, δηλαδή η ονομασία κατά IUPAC, προς την
αρμόδια Αρχή της χώρας, είναι υποχρεωτική.
Για τα Προϊόντα που διατίθενται από τον Αιτούντα πρέπει να αναφέρεται:
 η καθαρότητα και η αβεβαιότητα, εάν είναι καθαρή ουσία,
 η συγκέντρωση των ουσιών και η αβεβαιότητα, εάν είναι μείγμα ουσιών,
 η συγκέντρωση και η αβεβαιότητα εάν είναι διάλυμα συγκεκριμένης συγκέντρωσης σε διαλύτη
κατάλληλης καθαρότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μεθόδου προσδιορισμού του Προϊόντος.
Τα Προϊόντα παραδίδονται από τον Αιτούντα έτοιμα προς χρήση (ως καθαρή ουσία, μείγμα ουσιών ή διάλυμα).
Τα Προϊόντα, οι ουσίες που παράγονται από την καύση τους και οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για
την ανίχνευσή τους, δεν ταξινομούνται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με τα κριτήρια που
απαριθμούνται στο άρθρο 57 στοιχεία (α) έως (στ) του κανονισμού REACH. Τα Προϊόντα και τα ιχνηθετημένα
καύσιμα, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης χρήσης τους, δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, σύμφωνα με τον κανονισμό CLP ΕΚ/1272/2008,όπωςισχύεικαι συμμορφώνονται με
την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος. Τα Προϊόντα, αν είναι ουσίες αυτά καθαυτά, ή οι
ουσίες που περιέχονται στα Προϊόντα αυτά, αν είναι μείγματα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό
REACH, αν απαιτείται.
Τα Προϊόντα είναι συμβατά με τα άλλα συστατικά των καυσίμων και δεν προκαλούν προβλήματα στους
κινητήρες και γενικά στον μηχανολογικό εξοπλισμό κατά την αποθήκευση και χρήση τους, είναι σύμφωνα με
τις συστάσεις και οδηγίες του CIMAC και αποδεκτά από ΑCEA, δεν αλλοιώνουν τις ιδιότητες των καυσίμων και
δεν περιέχουν φωσφόρο, μέταλλα και αλογόνα. Είναι συμβατά από χημική άποψη με τον εκάστοτε σε χρήση
ευρωπαϊκό ιχνηθέτη και με τις προστιθέμενες χρωστικές και δεν παρεμποδίζεται ο ποσοτικός προσδιορισμός
Προϊόντος και ευρωπαϊκού ιχνηθέτη από την ταυτόχρονη παρουσία τους στο καύσιμο.
Τα Προϊόντα είναι δύσκολο έως αδύνατο να αφαιρεθούν, να καταστραφούν ή να καλυφθούν με τρόπους
οικονομικά συμφέροντες, με χρήση οξέων, βάσεων, οξειδωτικών, προσροφητικών, ή άλλων μέσων.
Τα μόρια των Προϊόντων είναι σταθερά στην αποθήκευση, τόσο εντός του φορέα τους (διαλύτη) όσο και μετά
την ανάμειξή τους εντός του καυσίμου, σε αναμενόμενες θερμοκρασιακές μεταβολές, στο υπεριώδες φως, και
σε βακτηριακή δραστηριότητα. Τα Προϊόντα να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας για την
αποθήκευση, διακίνηση, χρήση και έλεγχο.
Διατίθεται επαρκής ποσότητα Προϊόντων, ώστε να ιχνηθετούνται τα καύσιμα της παρούσας ΠΕΕ, για διάστημα
τουλάχιστον 3 ετών.
Διατίθενται επικυρωμένες μέθοδοι που έχουν καθορισμένη αβεβαιότητα για την ανίχνευση και τον ποσοτικό
προσδιορισμό των Προϊόντων στα υγρά καύσιμα, τόσο σε επιτόπιους ελέγχους με φορητές συσκευές όσο και
στα διαπιστευμένα σταθερά εργαστήρια του ΓΧΚ.

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ:
1 Για τον επιτόπιο προσδιορισμό του Προϊόντος διατίθεται αποτελεσματικός και αξιόπιστος φορητός εξοπλισμός.
2 Η μεθοδολογία και η αρχή λειτουργίας της φορητής συσκευής γνωστοποιούνται από τον Αιτούντα προς την
ΑΑΔΕ
3 Οι μέθοδοι αναφοράς αν δεν είναι πρότυπες, υποβάλλονται υπό την μορφή που προβλέπεται από το πρότυπο
ISO 78-2:1999, είναι τεκμηριωμένες και επικυρωμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO/IEC 17025 και αναφέρονται τα στοιχεία επίδοσης των μεθόδων όπως: επιλεκτικότητα, παρεμποδίσεις,
ανθεκτικότητα, γραμμικότητα, περιοχή συγκεντρώσεων, όριο ανίχνευσης/όριο ποσοτικοποίησης, ακρίβεια,
επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα, ιχνηλασιμότητα και αβεβαιότητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέρος Α: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
Στοιχεία Αναγνώρισης του Αιτούντος
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Εμπορική επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του Αιτούντος,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Ο Αιτών είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος που έχει τη φορολογική κατοικία ή
εγκατάστασήi του:
(να αναφερθεί σε ποιο/ποια)
Ημερομηνία έγγραφής:
Στην περίπτωση που ο Αιτών είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ή/
και μεταβολής της ως προς την δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται με
το αντικείμενο της παρούσας ΠΕΕ:
Ο Αιτών έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ii, στην Ελλάδα ή
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
Ο Αιτών θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να τη λάβει
απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος αυτή διατίθεται ελεύθερα;
Τρόπος υποβολής:
Ο Αιτών συμμετέχει στη διαδικασία υποβολής προσφορών από κοινού
με άλλουςiii;
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του Αιτούντος στην ένωση ή στη νομική
οντότητα (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους Αιτούντες που συμμετέχουν από κοινού
στη διαδικασία υποβολής προσφοράς:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή νομικής
οντότητας.
Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του Αιτούντος
Ονοματεπώνυμο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Ταχυδρομική διεύθυνση εργασίας:
Για τα κράτη-μέλη της ΕΕ περιγράφεται στο Παράρτημα 5
Στην περίπτωση που ο Αιτών έχει την φορολογική του κατοικία ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
iii
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Τηλέφωνο εργασίας:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Αιτούντος
Ονοματεπώνυμο:
Θέση :
Ταχυδρομική διεύθυνση εργασίας:
Τηλέφωνο εργασίας:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στο Τυποποιημένο Έντυπο
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται.
Ημερομηνία, τόπος
Υπογραφή(-ές):
[……]
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Μέρος Β: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
I.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: …………………………………………ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ:
Ο – Η Ονομα:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
ΑριθμόςΔελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αιτούντος ότι:
Α. ο Αιτών αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή
Προϊόντων μοριακής τεχνολογίας για ιχνηθέτηση πετρελαίων εσωτερικής καύσης.
Β. δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του Αιτούντος ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται παρακάτω:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/
ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
 δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22αςΙουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του Αιτούντος,
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α’ 48),
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τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ),
 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Γ. ο Αιτών δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
 πτώχευση, ή
 διαδικασία εξυγίανσης, ή



ειδικήεκκαθάριση, ή
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή




έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή



σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου
Δ. ο Αιτών δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Ε. ο Αιτών δεν θα επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΑΑΔΕ, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
της πρόσκλησης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό ή την επιλογή του.
Ζ. δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του Αιτούντος σε σχέση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και θα ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση την ΑΑΔΕ για κάθε κατάσταση που θεωρείται σύγκρουση συμφέροντος
ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων (συμφέροντα νοούνται προσωπικά, οικογενειακά,
οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα με τους Αιτούντες ή/και την Επιτροπή Αξιολόγησης).
Η. ο Αιτών δεν έχει χορηγήσει και δεν θα χορηγήσει, δεν έχει επιδιώξει και δεν θα επιδιώξει, δεν έχει επιχειρήσει
και δεν θα προσπαθήσει να λάβει, και δεν έχει αποδεχθεί και δεν θα δεχθεί οποιοδήποτε πλεονέκτημα,
οικονομικό ή σε είδος, προς ή από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το πλεονέκτημα αποτελεί παράνομη πρακτική ή
συνεπάγεται δωροδοκία, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στο μέτρο που αποτελεί κίνητρο ή ανταμοιβή όσον αφορά
την επιλογή των προϊόντων μοριακής τεχνολογίας για ιχνηθέτηση πετρελαίων εσωτερικής καύσης με τις
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καλύτερες επιδόσεις.
Θ. Τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντας για την επιλογή
Προϊόντων μοριακής τεχνολογίας για ιχνηθέτηση πετρελαίων εσωτερικής καύσης είναι πλήρη, ακριβή και ορθά.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε
να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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II.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ (για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: …………………………………………ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ:
Ο – Η Ονομα:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
ΑριθμόςΔελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊόντων
μοριακής τεχνολογίας για ιχνηθέτηση πετρελαίων εσωτερικής καύσης.
Β. δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος μου για έναν από τους λόγους που παρατίθενται
παρακάτω:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/
ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
 δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22αςΙουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του Αιτούντος,
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α’ 48),
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
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2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ),
 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Γ. δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
 πτώχευση, ή



διαδικασία εξυγίανσης, ή
ειδικήεκκαθάριση, ή




αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή




αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου
Δ. δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Ε. δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΑΑΔΕ, να αποκτήσω
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία της
πρόσκλησης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό ή την επιλογή μου.
Ζ. δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μου σε σχέση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα
ενημερώσω χωρίς καθυστέρηση την ΑΑΔΕ για κάθε κατάσταση που θεωρείται σύγκρουση συμφέροντος ή που
θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων (συμφέροντα νοούνται προσωπικά, οικογενειακά,
οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα με τους Αιτούντες ή/και την Επιτροπή Αξιολόγησης).
Η. δεν έχω χορηγήσει και δεν θα χορηγήσω, δεν έχω επιδιώξει και δεν θα επιδιώξω, δεν έχω επιχειρήσει και δεν
θα προσπαθήσω να λάβω, και δεν έχω αποδεχθεί και δεν θα δεχθώ οποιοδήποτε πλεονέκτημα, οικονομικό ή
σε είδος, προς ή από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το πλεονέκτημα αποτελεί παράνομη πρακτική ή συνεπάγεται
δωροδοκία, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στο μέτρο που αποτελεί κίνητρο ή ανταμοιβή όσον αφορά την επιλογή των
προϊόντων μοριακής τεχνολογίας για ιχνηθέτηση πετρελαίων εσωτερικής καύσης με τις καλύτερες επιδόσεις.
Θ. Τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντας για την επιλογή
Προϊόντων μοριακής τεχνολογίας για ιχνηθέτηση πετρελαίων εσωτερικής καύσης είναι πλήρη, ακριβή και ορθά.
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Ημερομηνία:

Ο Δηλών
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε
να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όνομα Αιτούντος:
Όνομα Προϊόντος:
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Πετρελαίου εφοδιασμού πλοίων ΝΑΙ/ΟΧΙ
Πετρελαίου θέρμανσης
ΟΧΙ/ΝΑΙ
H τεχνική αξιολόγηση θα βασιστεί στις παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις οι οποίες είναι δεσμευτικές. Προϊόντα
που δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος 1 δεν γίνονται αποδεκτά.
Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη τεκμηρίωση, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση
των απαιτήσεων που αναφέρονται στον επόμενο πίνακα.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
(ΝΑΙ) /
ΔΕΝ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
(ΟΧΙ)
Γνωστοποίηση της ταυτότητας
Αναγραφή ονομασίας κατά IUPAC και μοριακού
του μορίου ή των μορίων του
τύπου
Προϊόντος, ονομασία κατά IUPAC
και μοριακός τύπος, με την
υποβολή της τεχνικής προσφοράς
προς την Αρμόδια Αρχή της
χώρας
Προτεινόμενο εύρος
συγκέντρωσης ιχνηθέτησης
Διατίθεται επαρκής ποσότητα του
Προϊόντος για το καύσιμο για το
οποίο προορίζεται για διάστημα
τουλάχιστον 3 ετών
i. Το Προϊόν διατίθεται :
(α ή β -επιλέγεται
Στην περίπτωση:
(α) ως καθαρή ουσία,
αναλόγως)
i. (α) αναφέρεται η καθαρότητα και η αβεβαιότητα,
(β) ως μείγμα ουσιών
εάν είναι καθαρή ουσία,
(γ)ως διάλυμα συγκεκριμένης
i. (β) αναφέρεται η συγκέντρωση των ουσιών και η
συγκέντρωσης σε διαλύτη
αβεβαιότητα, εάν είναι μείγμα ουσιών,
κατάλληλης καθαρότητας,
i. (γ) αναφέρεται η συγκέντρωση και η αβεβαιότητα
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
εάν είναι διάλυμα συγκεκριμένης συγκέντρωσης σε
μεθόδου προσδιορισμού του
διαλύτη.
Προϊόντος.
ii. Το Προϊόν παραδίδεται από
τον Αιτούντα έτοιμο προς
χρήση.
Το Προϊόν είναι διαφορετικό και
Δεδομένα που αποδεικνύουν ότι η ταυτόχρονη
συμβατό από χημική άποψη με
παρουσία Προϊόντος, ευρωπαϊκού ιχνηθέτη και
τον ευρωπαϊκό ιχνηθέτη και με
χρωστικών, στη συγκέντρωση ιχνηθέτησης έκαστου,
τις προστιθέμενες χρωστικές με
δίνει ανακτήσεις του Προϊόντος από 90%-110%.
τις οποίες βάφονται τα πετρέλαια
Υποβολή Προϊόντος για ιχνηθέτηση ενός
συγκεκριμένου είδους καυσίμου:

α/α

1

2
3

4

5
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7

στην Ελλάδα.
Δεν παρεμποδίζεται η ανίχνευση
και ο ποσοτικός προσδιορισμός
του Προϊόντος, του ευρωπαϊκού
ιχνηθέτη και των χρωστικών από
την ταυτόχρονη παρουσία τους
στο καύσιμο.
Το Προϊόν θα πρέπει να
παραμένει σταθερό σε
διαλύματα καυσίμων ( πετρέλαιο
θέρμανσης / πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης πλοίων/ντίζελ
πλοίων) σε εύρος συγκεντρώσεων
του πλήρως ιχνηθετημένου
αντίστοιχου καυσίμου, καθώς και
σε συγκέντρωση μικρότερη από
3 % (m/v) της συγκέντρωσης
ιχνηθέτησης του πλήρως
ιχνηθετημένου αντίστοιχου
καυσίμου.
*η συγκέντρωση ιχνηθέτησης θα
πρέπει να προσδιοριστεί από τον
Αιτούντα.
Τα διαλύματα του Προϊόντος σε
καύσιμα ( πετρέλαιο θέρμανσης /
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
πλοίων/ντίζελ πλοίων) θα πρέπει
να είναι σταθερά σε
θερμοκρασίες από - 300 C έως +
60°C, στο υπεριώδες φως και σε
βακτηριακή δραστηριότητα.

Τεκμηρίωση από Αιτούντα και
Δοκιμή στη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του ΓΧΚ

Δεδομένα που αποδεικνύουν ότι η σχετική
μεταβολή της συγκέντρωσης του Προϊόντος, τόσο
στον διαλύτη του όσο και στο καύσιμο μετά την
ανάμειξη, μετά από τρείς μήνες αποθήκευση στο
σκοτάδι και σε θερμοκρασία δωματίου, είναι
μικρότερη από 5%.
Τεκμηρίωση από Αιτούντα και
Δοκιμή στη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του ΓΧΚ

Δεδομένα, από διαπιστευμένο εργαστήριο, που
καταδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα του ποσοτικού
προσδιορισμού του Προϊόντος σε διαλύματα
καυσίμου, πριν και μετά τη διήθηση τους δια μέσου
ηθμού 0,45μm, έχουν ανάκτηση 100+5%, για
μετρήσεις που διενεργούνται και καλύπτουν την
περιοχή θερμοκρασιών από -30 0 C έως +600 και
στην προτεινόμενη συγκέντρωση ιχνηθέτησης του
καυσίμου.
Δεδομένα που καταδεικνύουν τη σταθερότητα του
Προϊόντος σε ακτινοβολία UV σύμφωνα με
πειραματική διαδικασία καταστροφής του
Προϊόντος με επίδραση ακτινοβολίας-UV με χρήση
λυχνίας xenon.
Δεδομένα που καταδεικνύουν τη σταθερότητα του
Προϊόντος σε βακτηριακή δραστηριότητα, σύμφωνα
με διαδικασία που θα διενεργείται σε μίγμα νερού,
από δεξαμενή πετρελαιοειδών, και ιχνηθετημένου
πετρελαίου, το οποίο θα παραμείνει για 1 μήνα
στους 37 °C απουσία ή μη ελεύθερου οξυγόνου.
Τεκμηρίωση από Αιτούντα
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Το Προϊόν είναι δύσκολο έως
αδύνατο να αφαιρεθεί, να
καταστραφεί ή να καλυφθεί με
τρόπους οικονομικά
συμφέροντες. Ενδεικτικά και όχι
αποκλειστικά αναφέρονται οι
ακόλουθοι τρόποι:
Α) Χρησιμοποιώντας
οποιοδήποτε από τα κοινά
προσροφητικά [όπως π.χ. ο
ενεργός άνθρακας, το διοξείδιο
του πυριτίου, η λευκαντική γη
(fullersearth), η λευκαντική γη με
θειικό οξύ 10% ή αλουμίνα],
Β) Με απόσταξη
Γ) Με χρήση οξέων, βάσεων,
οξειδωτικών μέσων

Δεδομένα ανάκτησης και % RSD για κάθε
διαδικασία απομάκρυνσης του Προϊόντος από το
καύσιμο.
Τεκμηρίωση από Αιτούντα και
Δοκιμή στη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του ΓΧΚ
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Όσον αφορά το β)v
1. Εάν το Προϊόν είναι ουσία:
1.1 Εάν η ουσία είναι ήδη καταχωρισμένη βάσει του
κανονισμού REACH, πρέπει να προσκομιστούν τα
εξής:
- Όταν η ουσία πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως
επικίνδυνη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)
1272/2008vi, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας,
πλήρως συμπληρωμένο σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού REACH
προσαρμοσμένο για τη χρήση της ουσίας ως
φορολογικού ιχνηθέτη.

Επιπλέον απαιτείται:
α) Το Προϊόν, οι ουσίες από τις
οποίες αποτελείται, σε
περίπτωση που το Προϊόν είναι
μείγμα, οι ουσίες που
παράγονται από την καύση του
και οι χημικές ουσίες που
χρησιμοποιούνται για την
ανίχνευσή του να μην
ταξινομούνται ως ουσίες που
προκαλούν πολύ μεγάλη
ανησυχία σύμφωνα με τα
κριτήρια του άρθρου 57 (α) έως
(στ) του κανονισμού REACH
β) Η ασφάλεια όσον αφορά την
ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον να διασφαλίζεται και
αυτό να αποδεικνύεται από τις
παρεχόμενες πληροφορίεςiv.
Ειδικότερα, οι παρεχόμενες
πληροφορίες να καθιστούν
δυνατό τον εντοπισμό της
επικινδυνότητας και των
κινδύνων για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον που
απορρέουν από το Προϊόν και να
προσδιορίζουν τα μέτρα που
είναι κατάλληλα για τον επαρκή
έλεγχο των εντοπισθέντων
κινδύνων.

-Έκθεση Χημικής ασφάλειας καταρτισμένη
σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού
REACH προσαρμοσμένη για τη χρήση της ουσίας ως
φορολογικού ιχνηθέτη εφόσον απαιτείται(άρθρο 14
του Καν. REACH).
1.2. Εάν η ουσία δεν είναι ακόμη καταχωρισμένη
βάσει του κανονισμού REACH, πρέπει να
προσκομιστούν τα ακόλουθα έγγραφα:
- Τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά δεδομένα
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VII
του Κανονισμού REACH, επαρκή για να
υποστηρίξουν την οριστική ταξινόμηση σύμφωνα με
το Παράρτημα Ι του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ για
κινδύνους που αφορούν την υγεία ή το περιβάλλον.
- Εάν η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια για την
ταξινόμησή της ως επικίνδυνη σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ, θα

Για ουσίες που είναι καταχωρισμένες σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται επίσης
να λάβει υπόψη για την αξιολόγηση της προσφοράς, πιο συγκεκριμένα, της συμμόρφωσης με τη συγκεκριμένη απαίτηση, τα
στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο καταχώρησης που τηρείται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
v
Αναλόγως της ποσότητας στην οποία παράγεται ή εισάγεται ετησίως η επιλεγμένη ουσία, ο φάκελος καταχώρισης
μπορεί να πρέπει να καταρτιστεί για την επιλεγμένη ουσία, σύμφωνα με το Τίτλο ΙΙ του Κανονισμού REACH ή, εάν ήδη έχει
καταρτιστεί, να προσαρμοστεί, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Κανονισμού REACH για την επιλεγμένη ουσία. Για το θέμα
αυτό, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κανονισμού REACH, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο Κανονισμός
προβλέπει διαφορετικά, οι ουσίες αυτούσιες ή ως μείγματα που παράγονται ή εισάγονται ετησίως σε ποσότητες 1 ή
περισσότερων τόνων πρέπει να καταχωρισθούν. Συγκεκριμένες απαιτήσεις παροχής στοιχείων ισχύουν, αναλόγως της
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται σε ποσότητες 1 ή περισσότερων τόνων, 10 ή περισσότερων τόνων ή 1000 ή
περισσότερων.
vi
Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Δεκεμβρίου 2008 για την
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των
οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 ((Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 353, 31.12.2008, σελ. 1-1355).
iv
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πρέπει να προσκομιστούν τεκμηριωμένοι λόγοι και
τα δεδομένα που αρκούν για να υποστηρίξουν το
συγκεκριμένο συμπέρασμα.
- Εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια για την
ταξινόμησή της ως επικίνδυνη σύμφωνα με τον
Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ, το Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας, πλήρως συμπληρωμένο σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού REACH που καλύπτει
τη χρήση της ουσίας ως φορολογικού ιχνηθέτη.
Τα στοιχεία σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες των
ουσιών είναι δυνατό, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ
του Κανονισμού REACH, να έχουν προκύψει με
τρόπους άλλους από αυτούς που συνεπάγονται
νέες δοκιμές, π.χ. μέσω της χρήσης εναλλακτικών
μεθόδων όπως μεθόδων in vitro, ποσοτικών
μοντέλων δομής-δραστικότητας ή μέσω της χρήσης
ομαδοποίησης ή συγκριτικής προσέγγισης.
2. Εάν το Προϊόν είναι μείγμα ουσιών:
Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του
σημείου 1 παραπάνω για κάθε μία από τις ουσίες
που συνθέτουν το μείγμα.
- Τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά δεδομένα,
επαρκή για να υποστηρίξουν την οριστική
ταξινόμηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ για κινδύνους που
αφορούν την υγεία ή το περιβάλλον.
- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας,
πλήρως
συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του
Κανονισμού REACH που καλύπτει τη χρήση του
μείγματος ως φορολογικού ιχνηθέτη, όταν το
μείγμα πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως
επικίνδυνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)
1272/2008 ή περιέχει ουσία που πληροί τα κριτήρια
του Άρθρου 31(3)(α) ή, ανά περίπτωση, του Άρθρου
31(3)(β)vii του Κανονισμού REACH.
- Όταν το μείγμα δεν πληροί τα κριτήρια για την
ταξινόμησή του ως επικίνδυνο σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ, θα
πρέπει να προσκομιστούν τεκμηριωμένοι λόγοι και
τα δεδομένα που αρκούν για να υποστηρίξουν το
συγκεκριμένο συμπέρασμα.
Τεκμηρίωση από Αιτούντα
Να σημειωθεί ότι τα μείγματα δεν μπορούν να περιέχουν ουσία η οποία πληροί τα κριτήρια των ουσιών που
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, οι οποίες αναφέρονται στον κατάλογο του Άρθρου 57(α) έως (στ) του Κανονισμού
REACΗ, όπως ορίζεται στο σημείο (α) της απαίτησης 9 του παρόντος Πίνακα (παράρτημα 3) του παρόντος εγγράφου.
vii
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Το Προϊόν είναι συμβατό με τα
άλλα συστατικά των καυσίμων
και δεν προκαλεί προβλήματα
στο μηχανολογικό εξοπλισμό με
τον οποίο θα έρθει σε επαφή
κατά τη χρήση και αποθήκευσή
του (είναι σύμφωνο με τις
συστάσεις και οδηγίες του CIMAC
και αποδεκτό από ΑCEA), δεν
αλλοιώνει τις ιδιότητες των
καυσίμων και δεν περιέχει
φωσφόρο, μέταλλα και αλογόνα.
Διατίθεται επικυρωμένη μέθοδος
για την ανίχνευση/προσδιορισμό
του Προϊόντος σε επιτόπιους
ελέγχους με φορητές συσκευές.
Απαιτείται μικρή ποσότητα
δείγματος για ανάλυση και δεν
απαιτείται σύνθετη
προκατεργασία αυτού.

Θα πρέπει να κατατεθούν τα αποτελέσματα
εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών που
πραγματοποποιήθηκαν από έγκυρο φορέα, τα
οποία αποδεικνύουν την ασφάλεια χρήσης του
Προϊόντος. Οι έλεγχοι θα συνοδεύονται από
αναλυτική περιγραφή του πρωτοκόλλου που
ακολουθήθηκε για τη διενέργειά του και τα
συμπεράσματα που προέκυψαν.
Τεκμηρίωση από Αιτούντα
Κατατίθεται το πακέτο επικύρωσης της μεθόδου
όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων η
τεχνική/μεθοδολογία μέτρησης, το εύρος της
μετρούμενης συγκέντρωσης, εκτίμηση της
ορθότητας, της πιστότητας, το όριο ποσοτικού
προσδιορισμού και η αβεβαιότητα της μέτρησης,
προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα
στην επιλογή των ύποπτων δειγμάτων που θα
αποστέλλονται στα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ.
Τεκμηρίωση από Αιτούντα
Οι μέθοδοι αναφοράς αν δεν είναι πρότυπες,
υποβάλλονται υπό την μορφή που προβλέπεται από
το πρότυπο ISO 78-2:1999, είναι τεκμηριωμένες και
επικυρωμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και αναφέρονται
τα στοιχεία επίδοσης των μεθόδων όπως:
επιλεκτικότητα, παρεμποδίσεις, ανθεκτικότητα,
γραμμικότητα, περιοχή συγκεντρώσεων, όριο
ανίχνευσης/όριο ποσοτικοποίησης, ακρίβεια,
επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα,
ιχνηλασιμότητα και αβεβαιότητα.
Η ανάκτηση και η επαναληψιμότητα των μεθόδων
θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια αξιοπιστίας
της αναλυτικής χημείας.

Διατίθεται επικυρωμένη μέθοδος
για τον ποσοτικό προσδιορισμό
του Προϊόντος στα διαπιστευμένα
εργαστήρια του ΓΧΚ.

Τεκμηρίωση από Αιτούντα και
Δοκιμή στη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του ΓΧΚ
13

Για την επιτόπια
ανίχνευση/προσδιορισμό του
Προϊόντος υπάρχει στο εμπόριο
αποτελεσματικός και αξιόπιστος
φορητός εξοπλισμός, ο οποίος
είναι ασφαλής για τους χειριστές.

Η μεθοδολογία και η αρχή λειτουργίας της φορητής
συσκευής γνωστοποιούνται από τον Αιτούντα.
Αναφέρονται ενδεικτικά οίκοι και αντίστοιχα
μοντέλα
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(Με τον εξοπλισμό αυτό θα
γίνεται ο εντοπισμός των
ύποπτων δειγμάτων, τα οποία θα
αποστέλλονται για τον επίσημο
έλεγχο στα διαπιστευμένα
εργαστήρια του ΓΧΚ.)
Ημερομηνία:
Ο Δηλών
(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όνομα Αιτούντος:
Όνομα Προϊόντος:
Υποβολή Προϊόντος για ιχνηθέτηση ενός
συγκεκριμένου είδους καυσίμου:

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Πετρελαίου εφοδιασμού πλοίων
Πετρελαίου θέρμανσης

ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΟΧΙ/ΝΑΙ
ΤΙΜΗ (€)

Μέγιστη τιμή του Προϊόντος, χωρίς ΦΠΑ, με παράδοση στην Ελλάδα,
που απαιτείται για την ιχνηθέτηση 1000 λίτρων πετρελαίου εσωτερικής
καύσης.
Η τιμή αυτή είναι δεσμευτική για περίοδο 3 ετών.H δεσμευτική μέγιστη
τιμή θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, σύμφωνα με τον μέσο Γενικό Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.) του προηγουμένου έτους μετά την επίσημη
ανακοίνωσή του από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Εκτιμώμενη συνολική τιμή, χωρίς ΦΠΑ, φορητού εξοπλισμού δοκιμών,
ανά μονάδα, με παράδοση στην Ελλάδα.
Ημερομηνία:
Ο Δηλών(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΜΗΤΡΩΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ
Μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς, ο Αιτών θα κληθεί να προσκομίσει τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, με ημερομηνία έκδοσης είτε
μεταγενέστερης της ημερομηνίας πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών, είτε έκδοσης τελευταίου
τριμήνου πριν από την ημερομηνία της πρόσκλησης αυτής. Ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο Αιτών, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω Αιτούντος ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο στοιχείο Β της υπεύθυνης δήλωσης (Μέρος Β του
Παραρτήματος 2).
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή όπου το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο Β της υπεύθυνης
δήλωσης (Μέρος Β του Παραρτήματος 2), το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο Αιτών.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του Αιτούντος, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Η ημερομηνία έκδοσης κάθε
δικαιολογητικού της παρούσας περίπτωσης πρέπει να αναφέρει χρονικό διάστημα ισχύος τέτοιο ώστε να
καλύπτεται η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους πιστοποιητικό, ή όπου το πιστοποιητικό αυτό
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο Αιτών.
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ), για την απόδειξη της νόμιμης
σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο Αιτών είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που ο Αιτών
είναι νομική οντότητα, προσκομίζονται τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα. Βεβαίωση από την αρμόδια
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής της ως προς τη δραστηριότητα,
η οποία σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας ΠΕΕ, στις περιπτώσεις που ο Αιτών είναι φυσικό πρόσωπο
που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή, σε περίπτωση φυσικού προσώπου που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα αποκλειστικά στην αλλοδαπή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
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4. Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, προσκομίζεται
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι
Αιτούντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος 5, με το
οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Για τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, βεβαίωση από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής της ως προς τη δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται με
το αντικείμενο της παρούσας. Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο ή βεβαίωση, το ανώτερο
αναφερόμενο παραστατικό (έγγραφο, η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό) μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή έχει
τη φορολογική του κατοικία ο Αιτών ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο ή βεβαίωση και ότι ασκεί τη δραστηριότητα
που απαιτείται.
Οι ενώσεις προσώπων (φυσικών ή νομικών) ή οι νομικές οντότητες που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος χωριστά που συμμετέχει στην
ένωση ή στην νομική οντότητα.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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