
Αριθμός Απόφασης: 1009/2021 

 1 

Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνεδρίασε την 28 Mαίου 2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Αγγελική Πουλοπούλου, 

Μέλος. 

Για να εξετάσει την από 26-4-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

888/27-4-2021 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «...», νομίμως 

εκπροσωπούμενου. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «...», νομίμως εκπροσωπουμένης. 

Kαι του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα «...», νομίμως 

εκπροσωπουμένου. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την 

ακύρωση της κοινοποιηθείσας την 19-4-2021 με αριθμό ...Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος έκρινε αποδεκτό τον 

παρεμβαίνοντα στο τμήμα ελαιολιπαντικών επιμέρους εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ 

αξίας 11.500 ευρώ, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, εκτιμώμενης άνευ 

ΦΠΑ αξίας 298.579,80 ευρώ, που απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 

23-2-2021 και δημοσιεύθηκε  στο ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό ΑΔΑΜ ... την 26-2-

2021 και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό α/α.... 

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 
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Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 5 ΠΔ 

39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ. ...και ποσού 600,00 ευρώ. 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα 

της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου αποστολής προς δημοσίευση, εμπροθέσμως 

και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκείται η από 26-4-2021 προσφυγή του 

δεύτερου αποδεκτού στο τμήμα ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ μειοδότη προσφεύγοντα, 

στρεφόμενη κατά της από 19-4-2021 κοινοποιηθείσας εκτελεστής πράξης 

περάτωσης σταδίων δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών, καθ’ ο μέρος εγκρίθηκε η προσφορά του εμπροθέσμως και μετ’ 

εννόμου συμφέροντος από 7-5-2021 παρεμβαίνοντος, κατόπιν της από 27-4-

2021 κοινοποίησης της προσφυγής. Η αναθέτουσα υποβάλλει τις από 14-5-

2021 Απόψεις της, ο δε υποβάλλει το από 21-5-2021 υπόμνημά του. Άρα, η 

προσφυγή και η παρέμβαση πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξετασθούν 

περαιτέρω κατ’ ουσία. 

3. Επειδή, η σελ. 48 της διακήρυξης, αναφέρει ότι οι προδιαγραφές 

λιπαντικών θα είναι σύμφωνες μεταξύ άλλων και με την ΚΥΑ 526/2004/05 (ΦΕΚ 

630/Β/12-5-2005), κατά το δε παράρτημα αυτής, ορίζεται ως μέγιστο σημείο 

ροής για λιπαντικά τύπου 10W η θερμοκρασία -30΅βαθμών Κελσίου. Κατά τα 

διδάγματα της κοινής πείρας ως σημείο ροής ονομάζεται η θερμοκρασία, στην 

οποία αρχίζει να ρέει το λιπαντικό και είναι 3°C μεγαλύτερη της θερμοκρασίας 

πήξεως του. Επομένως, έπρεπε το προσφερόμενο αγαθό να δύναται να ρέει, 

ήτοι να έχει σημείο ροής τουλάχιστον στους -30 βαθμούς ή σε κατώτερη, ήτοι 

ψυχρότερη θερμοκρασία και πάντως όχι σε θερμότερη, πράγμα που θα σήμαινε 

ότι στους -30 βαθμούς δεν θα δύναται να ρέει. Ο παρεμβαίνων για το ζητούμενο 

αγαθό 6 της ομάδας λιπαντικών «ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 

10WS3» προσφέρει το λιπαντικό ..., το οποίο κατά το υποβληθέν με την 

προσφορά του τεχνικό του φυλλάδιο, αναφέρει -27 βαθμούς Κελσίου ως σημείο 

ροής, ήτοι θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη ψυχρότερη αποδεκτή και άρα, 

παραβιάζει την ανωτέρω προδιαγραφή, κατ’ αποδοχή των ισχυρισμών του 
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παρεμβαίνοντος και ενώ προδήλως οι ισχυρισμοί του παρεμβαίνοντα ότι οι -27 

βαθμοί είναι θερμοκρασία «χαμηλότερη» των -30 βαθμών, αντίκεινται στην 

κοινή λογική, την κοινή πείρα και στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικών, περί του 

ότι επί αρνητικών αριθμών, οι μικρότεροι σε απόλυτο μέγεθος αριθμοί, ήτοι οι 

τείνοντες προς το 0, είναι υψηλότεροι από τους μεγαλύτερους σε απόλυτο 

μέγεθος, ήτοι τους απέχοντες περισσότερο από το 0. Όπως άλλωστε και ο 

παρεμβαίνων αναφέρει «Το Γενικό Χημείο του Κράτους με το υπ’αριθμ. 

Πρωτοκόλλου ...απαντητικό έγγραφό του αναφέρει ως προς τον πρώτο λόγο 

της προσφυγής: «Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας 

γνωρίζουμε ότι: 1)Επεξηγώντας τον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ του ΦΕΚ 

630/Β/12-05-2005, για λιπαντικό SAE 10W, ως προς την παράμετρο Σημείο 

Ροής, προκύπτει ότι, το εν λόγω λιπαντικό, ρέει σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες 

των -30°C(π.χ.-29,-28,…- 5,+6,+17,…) και πήγνυται σε θερμοκρασίες 

μικρότερης αυτής» και άρα, το δικό του λιπαντικό με σημείο ροής μεγαλύτερο 

των -30 βαθμών, παύει να ρέει σε θερμοκρασία υψηλότερη από την απαίτηση 

της ως άνω ΚΥΑ ψυχρότερης δυνατής θερμοκρασίας ροής. Επομένως, 

δεδομένου ότι η ομάδα ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ είναι κατά τον όρο 1.3 της 

διακήρυξης, δεκτική αυτοτελούς ενιαίας προσφοράς και κατακύρωσης, μόνη της 

η ως άνω παράβαση επί της προδιαγραφής ενός είδους αρκεί για τον εν όλω 

αποκλεισμό του παρεμβαίνοντος, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των 

λοιπών σωρευτικών κατά της προσφοράς του ισχυρισμών. 

4. Επειδή, συνεπεία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η 

Προδικαστική Προσφυγή. Να απορριφθεί η Παρέμβαση. Να ακυρωθεί η 

προσβαλλομένη, καθ’ ο μέρος κρίθηκε αποδεκτός ο παρεμβαίνων στην ομάδα 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. 

5. Επειδή, ύστερα από την αμέσως προηγούμενη σκέψη πρέπει να 

επιστραφεί το παράβολο με αρ. ...και ποσού 600,00 ευρώ. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

 

Δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή. 

Απορρίπτει την Παρέμβαση. 

Ακυρώνει τη με αριθμό ...Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της 

αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος έκρινε αποδεκτό τον παρεμβαίνοντα στην ΟΜΑΔΑ 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου με αρ. ...και ποσού 600,00 

ευρώ. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 28-5-2021 και εκδόθηκε στις 3-6-

2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 

 


