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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 23 Απριλίου 2018 με την εξής σύνθεση: 

Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Εισηγήτρια και Χρυσάνθη 

Χαραλαμποπούλου, Μέλη. 

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων 

που ενσωματώνεται στην από 13.04.2018 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ)/347/13.04.2018 της προσφεύγουσας με την επωνυμία «…………..», 

νομίμως εκπροσωπουμένης.   

Κατά της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου. 

Με την Προδικαστική Προσφυγή η αιτούσα επιδιώκει όπως ακυρωθεί 

η υπ’ αριθμ. 71/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου, με την οποία εγκρίθηκε το 

Πρακτικό 1267/28.03.2018 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 626/13.02.2018 Διακήρυξης με αντικείμενο την 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2018» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

54355), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 76.056,13€ πλέον Φ.Π.Α. Με το αίτημα 

αναστολής η προσφεύγουσα επιδιώκει την αναστολή της διαγωνιστικής 

διαδικασίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της Προσφυγής. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Μαρία-Ελένη 

Σιδέρη. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 
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1. Επειδή, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής  Προσφυγής 

προκύπτει πως έχει προσκομιστεί, ελεγχθεί και δεσμευτεί αντίστοιχα, το 

ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου με κωδικό 201234091958 

0612 0008, ποσού ευρώ εξακοσίων (€600,00), σύμφωνα με τα άρθρα 363 παρ. 

1-2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και 5 παρ. 1-2 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 

64). 

2. Επειδή, η προσφεύγουσα άσκησε την Προδικαστική Προσφυγή 

της κάνοντας χρήση του τυποποιημένου εντύπου της ΑΕΠΠ, όπως 

προβλέπεται από τα άρθρα 362 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 

39/2017. 

3. Επειδή, η ΑΕΠΠ είναι καθ’ ύλην αρμόδια βάσει του συνολικού 

ποσού της Διακήρυξης του Διαγωνισμού (εκ ποσού 76.056,13€ πλέον Φ.Π.Α.), 

σύμφωνα με τα άρθρα 1 περ. α) του Π.Δ. 39/2017 και 345 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016, ενώ επιπλέον θεμελιώνεται και η κατά χρόνο αρμοδιότητά της, 

όπως απαιτείται από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 7 του Ν. 

4412/2016, τροποποιηθείσας της διάταξης δυνάμει του άρθρου 43 παρ. 4 Ν. 

4487/2016 (ΦΕΚ Α΄ 116), δεδομένου πως η αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία 

ξεκίνησε μετά τις 26.06.2017. 

4. Επειδή, η Προδικαστική Προσφυγή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, 

καθόσον κατατέθηκε εντός της προθεσμίας που ορίζουν τα άρθρα 361 παρ. 1 

περ. (α) του Ν. 4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. (α) του Π.Δ. 39/2017, ήτοι εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στην προσφεύγουσα, η οποία έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

(μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) την 05.04.2018.   

5. Επειδή, η αιτούσα έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της υπό 

κρίση Προσφυγής με, περαιτέρω, αίτημα και για την λήψη προσωρινών μέτρων, 

καθώς δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα που αποτελεί το αντικείμενο της 

υπό ανάθεση προμήθειας και έχει υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της 

διενεργούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, με συνέπεια να υφίσταται βλάβη, 

κατά τα άρθρα 360 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017, 
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λόγω της αποδοχής των προσφορών των οικονομικών φορέων «…………….», 

«…………………» και «…………………..», οι οποίες κατά την αιτούσα 

αντίκεινται σε όρους της Διακήρυξης και έπρεπε να απορριφθούν. Επειδή, στην 

κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή η προσφεύγουσα προσδιορίζει με σαφήνεια 

τους λόγους εκείνους που δικαιολογούν την επίκληση βλάβης εκ μέρους της και 

συνεπακόλουθα θεμελιώνει βάσιμα το πώς στοιχειοθετείται εκ μέρους της η 

ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.  

6. Επειδή, επομένως, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή μετά του 

σχετικού ως άνω αιτήματος για τη λήψη προσωρινών μέτρων παραδεκτά και 

νόμιμα φέρεται προς εξέταση ενώπιον του 4ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 346 παρ. 1, 360 και 366 του Ν. 4412/2016 και 3 

παρ. 1 και 15 του Π.Δ. 39/2017. 

7. Επειδή, στον υπό κρίση Διαγωνισμό συμμετέχουν και έχουν 

υποβάλει προσφορά οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 1) ……………. (Α/Α 

…………), 2) ……………… (Α/Α ……………), 3) ……………… (Α/Α …………) 

και 4) ……………… (Α/Α ……………). Κατά το στάδιο αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, με την 

προσβαλλόμενη απόφαση όλες οι προσφορές έγιναν δεκτές και προκρίθηκαν 

στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, το οποίο 

ορίστηκε για την 10.04.2018. Στον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ φαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί, ενώ 

ακόμη δεν έχει αναρτηθεί Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών, ούτε απόφαση έγκρισής του.  

8. Επειδή, η προσφεύγουσα επικαλείται πλημμέλειες της 

προσβαλλόμενης πράξης και συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε να έχουν 

απορριφθεί οι προσφορές των άλλων τριών συνδιαγωνιζομένων οικονομικών 

φορέων, επειδή δεν πληρούν ορισμένους υποχρεωτικούς όρους της 

Διακήρυξης. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι: Α) η προσφορά του 

οικονομικού φορέα «…………………» θα έπρεπε να έχει απορριφθεί, α) γιατί 

από τα κατατεθειμένα τεχνικά φυλλάδια δεν προκύπτει ότι τα προσφερόμενα 

προϊόντα καλύπτουν σωρευτικά τις απαιτήσεις της μελέτης, όπως ρητά και επί 
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ποινή αποκλεισμού απαιτείται από την υπ’ αριθμ. 991/09.03.2018 Διευκρίνιση 

(σκέψη 16 κατωτέρω) και συγκεκριμένα (i) για τα ………… και ………., στα 

τεχνικά φυλλάδια δεν αναγράφονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: σημείο 

θόλωσης, αντοχή στην οξείδωση, ΤΒΝ – αλκαλικότητα, θειϊκή τέφρα, δείκτης 

αντοχής του λιπαντικού στους 150οC, διάρκεια ζωής του λιπαντικού, (ii) για το 

…………………, στo τεχνικό φυλλάδιo δεν αναγράφονται τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά: σημείο θόλωσης, αντοχή στην οξείδωση, TAN οξύτητα, ΤΒΝ – 

αλκαλικότητα, θειϊκή τέφρα, δείκτης αντοχής του λιπαντικού στους 150οC, 

διάρκεια ζωής του λιπαντικού, (iii) για το ………………….., στo τεχνικό 

φυλλάδιο δεν αναγράφονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: σημείο θόλωσης, 

αντοχή στην οξείδωση, TAN οξύτητα, ΤΒΝ – αλκαλικότητα, δείκτης αντοχής του 

λιπαντικού στους 150οC, διάρκεια ζωής του λιπαντικού, (iv) για το 

……………………, στο τεχνικό φυλλάδιο δεν αναγράφονται τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά: σημείο θόλωσης, αντοχή στην οξείδωση, TAN οξύτητα, ΤΒΝ – 

αλκαλικότητα, θειϊκή τέφρα, δείκτης αντοχής του λιπαντικού στους 150οC, 

διάρκεια ζωής του λιπαντικού, (v) για το ……………………., στο τεχνικό 

φυλλάδιο δεν αναγράφονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: σημείο θόλωσης, 

αντοχή στην οξείδωση, ΤΒΝ – αλκαλικότητα, θειϊκή τέφρα, δείκτης αντοχής του 

λιπαντικού στους 150οC, διάρκεια ζωής του λιπαντικού και (vi) για το 

…………………….., στο τεχνικό φυλλάδιο δεν αναγράφονται τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά: σημείο ροής, σημείο θόλωσης, αντοχή στην οξείδωση, TAN 

οξύτητα, ΤΒΝ – αλκαλικότητα, θειϊκή τέφρα, δείκτης αντοχής του λιπαντικού 

στους 150οC, διάρκεια ζωής του λιπαντικού και β) γιατί ο προσφέρων δεν 

αποδέχεται τον χρόνο παράδοσης των λιπαντικών, παρά τη ρητή απαίτηση της 

παραγράφου 6.1 της Διακήρυξης, δύο ημέρες από την παραγγελία της 

αναθέτουσας αρχής, ούτε έχει καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία να 

αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού. Β) η 

προσφορά του οικονομικού φορέα «……………..» θα έπρεπε, κατά την 

προσφεύγουσα, να έχει απορριφθεί, γιατί α) γιατί από τα κατατεθειμένα τεχνικά 

φυλλάδια δεν προκύπτει ότι τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν σωρευτικά 

τις απαιτήσεις της μελέτης, όπως ρητά και επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται 
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από την υπ’ αριθμ. 991/09.03.2018 Διευκρίνιση (σκέψη 16 κατωτέρω) και 

συγκεκριμένα (i) για το …………………, στο τεχνικό φυλλάδιο δεν 

αναγράφονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: σημείο θόλωσης, αντοχή στην 

οξείδωση, ΤΑΝ – οξύτητα, θειϊκή τέφρα, δείκτης αντοχής του λιπαντικού στους 

150οC, διάρκεια ζωής του λιπαντικού και (ii) για το …………………, στo τεχνικό 

φυλλάδιo δεν αναγράφονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: κινηματικό ιξώδες 

στους 40οC, δείκτης ιξώδους ελάχ., σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής, ποσοστό 

ορυκτελαίου (%) ελάχ., ποσοστό σάπωνος (%) ελάχ., σημείο θόλωσης, αντοχή 

στην οξείδωση, TAN οξύτητα, θειϊκή τέφρα, διάρκεια ζωής του λιπαντικού, β) 

γιατί ο προσφέρων δεν αποδέχεται τον χρόνο παράδοσης των λιπαντικών, 

παρά τη ρητή απαίτηση της παραγράφου 6.1 της Διακήρυξης, δύο ημέρες από 

την παραγγελία της αναθέτουσας αρχής, ούτε έχει καταθέσει Υπεύθυνη 

Δήλωση, με την οποία να αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του 

Διαγωνισμού, γ) η εταιρεία …………… καταθέτει δήλωση και όχι Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου δηλώνει ότι τα λιπαντικά θα παρασκευαστούν 

από πρωτογενή, βασικά, χωρίς όμως να δηλώνει το χρόνο εγγύησης των 

λιπαντικών που παράγει, που απαιτείται ρητά και επί ποινή αποκλεισμού και δ) 

για τα λιπαντικά μετάδοσης κίνησης (βαλβολίνη SAE 80W/90) με προδιαγραφές 

API GL-4/GL-5 προσφέρει την …………………. Το εν λόγω προϊόν πρέπει κατά 

την προσφεύγουσα να απορριφθεί, καθόσον δεν καλύπτει σωρευτικά τις 

προδιαγραφές API GL-4/GL-5. Επίσης, έχει έγκριση από το Γενικό Χημείο του 

Κράτους μόνο κατά API GL-5 και όχι σωρευτικά για τις προδιαγραφές API GL-

4/GL-5. Γ) η προσφορά του οικονομικού φορέα «……………………..» θα 

έπρεπε, κατά την προσφεύγουσα,  να έχει απορριφθεί:  α) γιατί από τα 

κατατεθειμένα τεχνικά φυλλάδια δεν προκύπτει ότι τα προσφερόμενα προϊόντα 

καλύπτουν σωρευτικά τις απαιτήσεις της μελέτης, όπως ρητά και επί ποινή 

αποκλεισμού απαιτείται από την υπ’ αριθμ. 991/09.03.2018 Διευκρίνιση (σκέψη 

16 κατωτέρω) και συγκεκριμένα (i) για το …………………., στο τεχνικό 

φυλλάδιο δεν αναγράφονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: σημείο θόλωσης, 

αντοχή στην οξείδωση, ΤΑΝ – οξύτητα, θειϊκή τέφρα, δείκτης αντοχής του 

λιπαντικού στους 150οC, διάρκεια ζωής του λιπαντικού και (ii) για το 
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……………….., στo τεχνικό φυλλάδιo δεν αναγράφονται τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά: σημείο θόλωσης, αντοχή στην οξείδωση, TAN οξύτητα, ΤΒΝ – 

αλκαλικότητα, θειϊκή τέφρα, δείκτης αντοχής του λιπαντικού στους 150οC, 

διάρκεια ζωής του λιπαντικού, β) καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία 

ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς έξι μήνες, δηλαδή έως 15.09.2018, ενώ η 

εγγυητική επιστολή έχει ισχύ έως 30.10.2018, γ) δεν έχει καταθέσει Υπεύθυνη 

Δήλωση της εταιρείας …………….. σχετικά με τον χρόνο εγγύησης των 

λιπαντικών που παράγει και δ) για τα λιπαντικά μετάδοσης κίνησης (βαλβολίνη 

SAE 80W/90) με προδιαγραφές API GL-4/GL-5 προσφέρει την ………. SAE 

80W/90, με προδιαγραφή API GL-5. Το εν λόγω προϊόν πρέπει κατά την 

προσφεύγουσα να απορριφθεί, καθόσον δεν καλύπτει τις προδιαγραφές API 

GL-4/GL-5. Επίσης, έχει έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους μόνο κατά 

API GL-5 και όχι σωρευτικά για τις προδιαγραφές API GL-4/GL-5.  

9. Επειδή, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ρεθύμνου στις υπ’ αριθμ. 1553/19.04.2018 Απόψεις της  επί του αιτήματος 

παροχής προσωρινής προστασίας ζητά την απόρριψή του, προκειμένου 

αποφευχθεί μεγαλύτερη καθυστέρηση στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, 

δεδομένου ότι τα ελαιολιπαντικά είναι αναγκαία για τη λειτουργία και τη 

συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων της αναθέτουσας αρχής. 

Ωστόσο, δεν επικαλείται συγκεκριμένη βλάβη δική της ή και του δημοσίου 

συμφέροντος εν γένει από την λήψη μέτρων προσωρινής προστασίας. 

10. Επειδή, στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «Κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των 

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, 

έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει 

προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή 
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ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 

368».  

11. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 366 του ν. 

4412/2016: «1. Η ΑΕΠΠ μπορεί ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή 

αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) 

ημερών να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης 

και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και 

πάντως όχι πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

367 για την έκδοση απόφασής της. 2. Με την απόφαση της προηγούμενης 

παραγράφου μπορεί να διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η 

εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, 

στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης 

λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μη 

χορηγηθούν τα προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, 

ύστερα από στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν 

καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη 

χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η 

απόφαση να μη χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δε θίγει τις λοιπές αξιώσεις που 

προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων».  

12. Επειδή, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 

4412/2016 για το άρθρο 366, δίδεται η δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να διατάξει 

προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή της 

Προδικαστικής Προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

13. Επειδή, συνακόλουθα, η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής 

– λήψης προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία 

ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου 

του Διαγωνισμού. Ωστόσο, δε θα πρέπει και η ίδια η απόφαση να δημιουργεί 

τέτοιες καταστάσεις, οδηγώντας σε πλήρη ικανοποίηση του ασφαλιστέου 

δικαιώματος, αφού η ισχύς της είναι προσωρινή και δεν θα πρέπει να επηρεάζει 

την απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της 
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απόφασης επί αιτήματος αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων είναι η 

διασφάλιση των αμφισβητούμενων δικαιωμάτων του προσφεύγοντος μέχρι την 

οριστική κρίση της διαφοράς και ειδικότερα η ρύθμιση μέχρι τότε μιας 

κατάστασης προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή 

ζημίας.  

14. Επειδή, τα ανωτέρω, άλλωστε, ισχύουν και κατά τα παγίως 

νομολογιακώς γενόμενα δεκτά και υπό το πρίσμα του προϊσχύσαντος 

νομοθετικού πλαισίου (Ν. 3886/2010, ΦΕΚ Α΄ 173), που δεν διαφοροποιείται εν 

προκειμένω από το ισχύον πλαίσιο του Ν. 4412/2016, αναφορικά με το 

σύστημα παροχής προσωρινής έννομης προστασίας, κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το οποίο αποσκοπεί στην 

προστασία όσων ενδιαφέρονται να τους ανατεθούν δημόσιες συμβάσεις, έναντι 

της βλάβης την οποία υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν από την 

πιθανολογούμενη εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, παράβασης διατάξεων 

του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.   

15. Επειδή, στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης (Τεχνικές 

προδιαγραφές) αναφέρεται ότι: «[…] Β.2. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Τα προσφερόμενα 

λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 526/2005 

Κ.Υ.Α., σύμφωνα με τις οποίες, τα κλάσματα πετρελαίου, στα οποία στηρίζεται 

η παραγωγή λιπαντικών, μπορεί να είναι αδιακρίτως είτε πρωτογενή είτε να 

προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών 

και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρησή 

τους στον κατάλογο που τηρεί η Δνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του 

Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού μαζί με 

την προσφορά του διαγωνιζόμενου και θα έχει εκδοθεί από Γ.Χ.Κ. Τα 

προσφερόμενα λιπαντικά μπορεί να είναι είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, 

εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών, ως προϊόντα 

ισοδύναμα, και τούτο θα επιβεβαιώνεται από την παραγωγική εταιρεία με την 

προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986. Ομοίως, η παραγωγική 

εταιρεία θα επιβεβαιώνει το χρόνο εγγύησης των λιπαντικών που παράγει. Σε 

επίσημο έγγραφο της παραγωγικής εταιρείας θα κατατεθούν όλα τα τυπικά 
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φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο 

ροής-θόλωσης, αντοχή στην οξείδωση, ΤΑΝ οξύτητας, ΤΒΝ - Αλκαλικότητα, 

τέφρα, δείκτης αντοχής του λιπαντικού (150οC). Η Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Ο προαναφερόμενος έλεγχος είναι 

δυνατόν να γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά τη διάρκεια 

χρήσης αυτών, όταν θα συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας 

ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα χλμ. οχήματος ή ώρες λειτουργίας) των 

λιπαντικών. Θα καλύπτουν συσσωρευτικά τις παρακάτω ανά είδος τεχνικές 

προδιαγραφές: […]».  

16. Επειδή, στο υπ’ αριθμ. 991/03.03.2018 Έγγραφο παροχής 

διευκρινίσεων αναφέρεται: «1. Υπό τον όρο πιστοποίηση, αρκεί τεχνικό 

φυλλάδιο της παραγωγικής εταιρείας των λιπαντικών και των λοιπών υλικών, 

επί ποινή αποκλεισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι τα προσφερόμενα 

λιπαντικά καλύπτουν συσσωρευτικά τις ζητούμενες προδιαγραφές της μελέτης, 

ανά προϊόν, όπως επίσης και τις λοιπές απαιτήσεις της μελέτης. 2. 

Πιστοποιητικό από το Γενικό Χημείο του Κράτους απαιτείται μόνο για το 

λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/50, για τις βαλβολίνες SAE75W/90 και 

SAE80W/90 καθώς και για το λιπαντικό πολλαπλών εφαρμογών SAE10W/30 

[…]».  

17. Επειδή,  από την επισκόπηση των ηλεκτρονικών φακέλων των 

προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ προέκυψε ότι πράγματι στα υποβληθέντα τεχνικά 

φυλλάδια των καθών η Προσφυγή δεν έχουν περιληφθεί όλα τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων, τα οποία ζητούνταν επί ποινή 

αποκλεισμού από το Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης.  

18. Επειδή, αρκεί η πιθανολόγηση και μόνο ενός λόγου της υπό 

κρίση Προσφυγής, προκειμένου να δύνανται να χορηγηθούν τα προσωρινά 

μέτρα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.   

19. Επειδή, η υπό κρίση Προσφυγή, σύμφωνα με τις ανωτέρω 

σκέψεις, έχει ασκηθεί παραδεκτά και πιθανολογείται παραβίαση εκ μέρους της 

αναθέτουσας αρχής κανόνα του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου για τις δημόσιες 
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συμβάσεις, ενώ η οριστική απόφαση περί της βασιμότητας των λόγων της 

Προσφυγής χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  

20. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής 

πρέπει να γίνει δεκτό, προκειμένου να αποτραπεί η ζημία των συμφερόντων της 

προσφεύγουσας. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται το αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας της 

προσφεύγουσας. 

Αναστέλλει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Τμήμα Β’ 

των Ελαιολιπαντικών, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της υπό κρίση 

Προδικαστικής Προσφυγής. 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 23.04.2018 και εκδόθηκε αυθημερόν 

στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

Ο Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας 

 

 

 

Ιωάννης Κίτσος                                                                Νεκτάριος Μερτινός 


