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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
∆απάνες Προµηθειών - Επισκευών - Κατασκευών 

[∆ιακλαδική Προµήθεια Ελαιολιπαντικών (LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE 
ENGINE, NSN: 9150 01 476 1074)] 

  
            Έχοντας υπόψη: 

          α.   Τις διατάξεις του Ν.∆.721/70 (ΦΕΚ 251, Α’) «Περί Οικονοµικής 
Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα.  

           β. Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ 35, Α’) «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

      γ. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45, Α’) «Κύρωση του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα. 

   δ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112, Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

   ε. Τις διατάξεις του Ν.3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173, Α’) «∆ικαστική προστασία 
κατά  τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε 
την Οδηγία 89 / 665 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 365) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα, και µε την επιφύλαξη της παρ.11 του άρθρου 379 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 
147/08-08-16), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 54 του Ν.4465/2017 (ΦΕΚ Α’ 
47). 

         στ. Τις διατάξεις του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138, Α’) «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

    ζ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204, Α’) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

                 η.   Τις διατάξεις του Ν.4129/13 (ΦΕΚ 52, Α’) «Κύρωση του Κώδικα 
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
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          θ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107, Α’) «Επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της 
παραγράφου Ζ του άρθρου 1, «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

    ι. Τις διατάξεις του Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120, Α’) «Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήµερα. 

               ια. Τις διατάξεις του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 Α’) «Φορολογία Εισοδήµατος, 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν.4046/12, του Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.   

       ιβ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143, Α’) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

        ιγ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147, Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

        ιδ. Τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66, Α’) «Ονοµαστικοποίηση των 
µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

               ιε.      Τις διατάξεις του Π.∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145, Α’) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».  

  ιστ.   Τις   διατάξεις του Π.∆. 39/2017  (ΦΕΚ  64, Α’) « Κανονισµός 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 

     ιζ. Την υπ' αριθµ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ 
(ΦΕΚ 2300, Β’) "Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής 
Άµυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων 
∆υνάµεων και σε Προϊσταµένους Υπηρεσιών που Εξαρτώνται απ' αυτές", όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07-08 Απόφαση 
(ΦΕΚ 1753, Β’). 

              ιη. Tην υπ’ αριθµ. 2/96667/0026/9-3-12 απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµικών µε την οποία δίνονται οδηγίες αναφορικά µε τη διαδικασία ανάληψης 
υποχρέωσης που πραγµατοποιούνται βάσει «Συµφωνιών-Πλαίσιο».  

     ιθ. Την υπ’ αρίθµ. Π1/2380/18-12-12 Απόφαση για τη «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

   κ.  Την υπ’ αριθµ. Π1/2390/16-10-13 (ΦΕΚ 2677, Β’) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των 
διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων». 
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               κα.    Την υπ’ αριθµ. Π1/542/4-3-14 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραµµατεία Εµπορίου µε θέµα «Ενηµέρωση για το 
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

             κβ. Την µε αριθµό 1191/14-03-17 (ΦΕΚ 969, Β’) ΚΥΑ των Υπουργών 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων - Οικονοµικών µε θέµα 
«Καθορισµός του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και 
απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.4412/2016 (Α’ 147)». 

             κγ. Την υπ’ αριθµ. Α∆. Φ.614/6092/Σ.1078/23-10-19/ΓΕΑ/∆7 διαταγή, σε 
συνέχεια της υπ’ αριθµ. Α∆. Φ.600/158/338618/Σ.5363/2-11-16/ΓΕΕΘΑ/Γ1/Α όµοιας, 
µε την οποία δόθηκε εντολή στη ∆ιοίκηση όπως προβεί στην εκδήλωση ενεργειών 
προκήρυξης ανοικτού διαγωνισµού, για τη σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο δύο (2) ετών, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Ν.4270/14 και Ν.4412/16, για την προµήθεια 
ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIRCRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 
476 1074, µε τεχνική προδιαγραφή MIL-PRF-23699G, υπό τον κωδικό ΝΑΤΟ Ο-156, 
µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών και των τριών κλάδων των Ε∆. 

             κδ.   Τα διαβιβασθέντα, από τη ∆ΑΥ/Γ7, στοιχεία αναφορικά µε τα κριτήρια 
επιλογής, τους ειδικούς όρους και την τεχνική προδιαγραφή της προµήθειας θέµατος. 

            κε. Το γεγονός ότι η υφιστάµενη υπ’ αριθµ. 54/18 ∆ιακλαδική Συµφωνία- 
Πλαίσιο ιδίου αντικειµένου έχει ισχύ µέχρι την 16-11-20 και συνεκτιµώντας τους 
απαιτούµενους χρόνους υπογραφής νέας Συµφωνίας Πλαίσιο και Εκτελεστικής 
σύµβασης απαιτείται η έναρξη των διαδικασιών διενέργειας νέου διαγωνισµού για τη 
σύναψη  νέας Συµφωνίας Πλαίσιο προς κάλυψη των απαιτήσεων θέµατος ετών 
2021-2022.   

  κστ. Την υπ’ αριθµ. Φ.831/Α∆.782/Σ.200/17-02-20/∆ΑΥ/Γ3/3 απόφαση µε 
την οποία µεταξύ άλλων δόθηκε εντολή στην ΥΠ/ΠΑ για  τη διενέργεια διαγωνισµού 
µε ανοιχτή διαδικασία για τη διακλαδική προµήθεια ελαιολιπαντικών θέµατος 
σύµφωνα µε τους όρους (γενικούς – ειδικούς) και την τεχνική προδιαγραφή που 
αναφέρονται σε αυτή. 

   κζ. Την υπ’ αριθµ. ∆.07/20/ΥΠ/ΠΑ ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
αντικειµένου θέµατος µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 05-05-
20. 

    κη. Το υπ’ αριθµ. Φ.831/Α∆.1503/Σ.430/08-04-20/ΥΠ/ΠΑ έγγραφο µε το 
οποίο υποβλήθηκε στη ∆ιοίκηση το από 06-04-20 Μήνυµα στο ΕΣΗ∆ΗΣ του 
οικονοµικού φορέα «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ» στο οποίο µεταξύ άλλων θέτει ερωτήµατα 
που αφορούν στο απαιτούµενο από την υπ’ αριθµ. 07/20 ∆ιακήρυξη «Πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων». 

    κθ. Την υπ’ αριθµ. Φ.831/Α∆.1784/Σ/523/28-04-20/ΥΠ/ΠΑ απόφαση µε 
την οποία µετατέθηκε η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του ∆. 
07/20 ∆ιαγωνισµού και ως νέα καταληκτική ηµεροµηνία ορίσθηκε η 29-05-20. 

    λ.  Το από 30-04-20 Μήνυµα στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε το οποίο ο οικονοµικός 
φορέας «Πετρόπουλος Πέτρος ΑΕΒΕ» αιτήθηκε την παροχή διευκρίνισης αναφορικά 
µε την απαιτούµενη συσκευασία των προς προµήθεια ειδών. 

    λα. Τα υπ’ αριθµ. 204/05-05-20 και 215/12-05-20 Υπηρεσιακά 
Σηµειώµατα µε τα οποία η ∆ιεύθυνση Εφοδιασµού της ∆ιοίκησης (∆Γ7) ως αρµόδιος 
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φορέας καθορισµού των κριτηρίων επιλογής των Άρθρων 75 και 80 και των ειδικών 
όρων της προµήθειας, εξέφρασε τις απόψεις της επί των ερωτηµάτων που τέθηκαν 
από τους εν λόγω οικονοµικούς φορείς και ειδικότερα: 

      (1) Έκρινε ότι δεν απαιτείται η υποβολή του «πιστοποιητικού 
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων» ως αποδεικτικό µέσο οικονοµικής 
και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας . 

      (2) Ανέφερε ότι η συσκευασία του ενός (1) QT εξυπηρετεί το 
τεχνικό προσωπικό κατά την τέλεση της εργασίας.   

    λβ. Το γεγονός ότι η αφαίρεση της απαίτησης για προσκόµιση του 
«Πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων» ως κριτηρίου 
επιλογής που αφορά στην οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια των 
οικονοµικών φορέων αποτελεί τροποποίηση ουσιώδους όρου της εντολής 
διενέργειας ∆ιαγωνισµού και της ∆ιακήρυξης. 

   λγ.  Το γεγονός ότι ο σαφής καθορισµός της συσκευασίας των προς 
προµήθεια ελαιολιπαντικών, µε προσθήκη ανάλογου όρου στη ∆ιακήρυξη θα 
συνδράµει στην αντικειµενικότερη αξιολόγηση των προσφορών από την αρµόδια 
επιτροπή της ΥΠ/ΠΑ ενώ θα δεσµεύσει τους οικονοµικούς φορείς για την 
προσκόµιση των ελαιολιπαντικών σε συσκευασίες που εξυπηρετούν την Υπηρεσία.  

  λδ. Την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων και των τριών κλάδων των Ε∆ 
στο είδος θέµατος. 

                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

      1. Εγκρίνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Φ.831/Α∆.782/Σ.200/17-02-
20/∆ΑΥ/Γ3/3  Απόφασης ως εξής: 

  α. ∆ιαγράφεται από τα κριτήρια οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας [παραγρ. 6η(2)(α)] το «Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης 
επαγγελµατικών κινδύνων».  

   β.  Προστίθεται στους ειδικούς όρους του Παραρτήµατος «Β» που 
αφορούν στην Παράδοση – Παραλαβή των Ελαιολιπαντικών η πρόβλεψη ότι «Η 
παράδοση του ελαιολιπαντικού θέµατος θα πραγµατοποιείται σε συσκευασία του 
ενός (1) QT.   

      2. Η ΥΠ/ΠΑ να προβεί στην επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού µε  
τροποποίηση των αντίστοιχων όρων της ∆ιακήρυξης τηρώντας τις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας.  

 3. Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθµ. Φ.831/Α∆.782/Σ.200/17-02-20/∆ΑΥ/Γ3/3  
Απόφαση ισχύει ως έχει.   

     4.   Το σχέδιο του παρόντος θεωρήθηκε από το ΕΛ∆Α/Α.                                                                            

                                                                                                Ελευσίνα, 27 Μαϊ 20 

 
Aκριβές Αντίγραφο  

 

Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας 
∆ιοικητής  

 
Επγος(Ο) Χαρ. Ντάφλος 
    Επιτελής ∆ΑΥ/Γ3/3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Αποδέκτες για Ενέργεια  
ΥΠ/ΠΑ ø 
  
Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΓΕΕΘΑ/Γ1 ø 
ΓΕΣ/∆ΕΜ                                                                                      ø 
ΓΕΝ/∆1 ø 
ΓΕΑ/∆6-Γ7-Γ1 ø 
∆ΑΥ/Γ3/3-Γ7-Γ9 ø 
ΕΛ∆Α/Α ø 
201 ΚΕΦΑ-ΥΕΕΠΠ/ΠΑ ø 
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