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      Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 24 Δεκεμβρίου 2021 με την εξής σύνθεση: 

Ελευθερία Καλαμιώτη Πρόεδρος, Ειρήνη Αψοκάρδου Εισηγήτρια και Αθηνά 

Μπουζιούρη Μέλη.  

Για να εξετάσει την από 15.11.2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΑΕΠΠ 2134/16-11-2021 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία «......» και τον διακριτικό τίτλο «......» (εφεξής η 

«προσφεύγουσα»), που εδρεύει στην …, …., αρ. ….., όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

Κατά του Δήμου ......, (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

Με την προδικαστική προσφυγή της η προσφεύγουσα αιτείται την 

ακύρωση της υπ’ αριθμ.  447/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

της αναθέτουσας αρχής (42η Συνεδρίαση),  η οποία αφενός μεν ενσωματώνει 

την υπ’αριθμ. 401/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίνονται τα Πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και απορρίπτεται 

η προσφορά της για το Τμήμα 2 «….» και αφετέρου  εγκρίνει το Πρακτικό 3 με 

το οποίο αναδεικνύεται, μεταξύ άλλων, ανάδοχος για το Τμήμα 2 της 

σύμβασης. 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ειρήνη Αψοκάρδου 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

         1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί 

το νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του 

Π.Δ. 39/2017, ποσού 1.325,87 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό  

......, την από 12/11/2021 πληρωμή στην ALPHA BANK και την εκτύπωση 
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από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών με την ένδειξη «δεσμευμένο»), το οποίο και 

υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το Τμήμα 2 

«......» για το οποίο ασκείται η προσφυγή, ήτοι 265.172,60 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

2. Επειδή με τη με ΑΔΑΜ ...... Διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή 

προκήρυξε  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την: «......», 

για τα έτη 2022 και 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά είδος συμμετοχής (τιμή 

που προκύπτει μετά την εφαρμογή ποσοστιαίας έκπτωσης επί των τιμών του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος συμμετοχής), οποιουδήποτε τμήματος 

του διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας 2.251.496,66 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

3. Επειδή η προκήρυξη της ως άνω σύμβασης απεστάλη με 

ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 9.08.2021  στην Υπηρεσία Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δε πλήρες κείμενο της διακήρυξης 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) 

στις 13-08-2021 με ΑΔΑΜ  ...... καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του 

ΕΣΗΔΗΣ, όπου o επίμαχος διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ΕΣΗ∆ΗΣ ....... 

4. Επειδή ο διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή ως εκ 

του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του 

χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου 

IV του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 345 του Ν. 4412/2016. 

5. Επειδή η υπό εξέταση πρώτη προδικαστική προσφυγή: α) έχει 

ασκηθεί εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 15.11.2021 στον ηλεκτρονικό 

τόπο του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η προσβαλλόμενη 

απόφαση κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 5.11.2021 β) ασκήθηκε με 

τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 

και γ) κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από την προσφεύγουσα αυθημερόν με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 
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του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν . 4412/2016, και 

την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4 και  την παρ. 2 του άρθ. 8 του Π.Δ. 39/2017. 

6. Επειδή η προσφεύγουσα έχει προφανές έννομο συμφέρον για την 

άσκηση της προσφυγής, καθώς έχει συμμετάσχει στην εν θέματι διαδικασία 

και, επομένως, εύλογα επιδιώκει την ακύρωση της προσβαλλόμενης 

απόφασης με την οποία απορρίπτεται η προσφορά της επιδιώκοντας 

ευλόγως να της ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση.  

7. Επειδή στις 15.11.2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη στην  

προβλεπόμενη, από το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017, κοινοποίηση της 

υπό κρίση προσφυγής σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

μέσω της «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού. 

8. Επειδή με τις με αριθμό 2825/2021 Πράξη της Προέδρου του 6ου 

Κλιμακίου και 3121/2021 Πράξη της Προέδρου του 1ου Κλιμακίου, ορίσθηκε 

Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η αναθέτουσα αρχή να 

υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση προσφυγής.  

 9. Επειδή η αναθέτουσα αρχή στις 30.11.2021 απέστειλε μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος στην ΑΕΠΠ τις απόψεις της επί της υπό κρίση 

προσφυγής τις οποίες κοινοποίησε στα ενδιαφερόμενα μέρη αυθημερόν και οι 

οποίες λαμβάνονται υπόψη από το αποφασίζον Κλιμάκιο. 

10. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η προσφυγή νομίμως εισάγεται 

ενώπιον του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

346 και 360 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 39/2017.. 

11. Επειδή στον επίμαχο διαγωνισμό, για το Τμήμα 2, συμμετείχαν 

τρεις οικονομικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα 

υποβάλλοντας τη με αριθμ. συστήματος ...... προσφορά της.  

Με το Πρακτικό 1, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η 

Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι: «γ) Η εταιρεία ...... 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ.: ......), υπέβαλε άδεια εμπορίας (λιανικής 

πώλησης) όχι από τη συμμετέχουσα ανώνυμη εταιρεία, αλλά στο όνομα της 
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εταιρείας ...... ΟΕ, η οποία ομόρρυθμη εταιρεία αποτελεί την προγενέστερη 

νομική μορφή της συμμετέχουσας εταιρείας. 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετέχουσας εταιρείας ...... ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ.: ......) με την προσκομισμένη στο διαγωνισμό υπεύθυνη 

δήλωση με ονομασία ηλεκτρονικού αρχείου: «7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ 

ΑΔΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ_signed.pdf» δηλώνει επί λέξει: «…. ότι η εταιρεία έχει 

αλλάξει νομική μορφή στις 28/06/2021 (προσκομίζονται νομιμοποιητικά 

έγγραφα). Όσον αφορά την άδεια εμπορίας και διακίνησης ......, προσκομίζεται 

αυτή της Ο.Ε. διότι τα απαιτούμενα έγγραφα για την αντίστοιχη άδεια έκδοσης 

στην Α.Ε. έχουν καταχωρηθεί στην αρμόδια υπηρεσία και αναμένεται η έκδοσή 

της» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο συμμετέχων οικονομικός φορέας με τη 

νομική μορφή ...... ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ.: ......) δεν διέθετε κατά την 

υποβολή της προσφοράς της την άδεια εμπορίας χονδρικής πώλησης και ως 

εκ τούτου δεν διέθετε το τυπικό προσόν για το αποδεκτό της συμμετοχής της. 

Η εταιρεία ...... ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ.: ......) δεν υπέβαλε την 

τεχνική της προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ......διακήρυξη και την 

......μελέτη και κρίνεται μη αποδεκτή από την Επιτροπή» και εισηγήθηκε την 

απόρριψη της προσφοράς της και με το Πρακτικό 2 εισηγήθηκε την ανάδειξη 

ως προσωρινού αναδόχου έτερο οικονομικό φορέα. Με την υπ’αριθμ. 

401/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής 

εγκρίθηκαν τα ως άνω Πρακτικά. Κατόπιν τούτου, με το Πρακτικό 3 η 

Επιτροπή Διαγωνισμού  εισηγήθηκε την κατακύρωση του διαγωνισμού για το 

Τμήμα 2 στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «......» (δ.τ. ......).  

 

Με την προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία ενσωματώνει όλα τα 

Πρακτικά και την απόφαση 401/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε 

το ως άνω Πρακτικό. 

12. Επειδή η προσφεύγουσα με την υπό κρίση προσφυγή της, 

αναφέρει αυτολεξεί τα εξής: «[…] Β. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
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Β.1. ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 

ΜΟΥ 

Η προσβαλλόμενη απόφαση, ως προς το τμήμα της το σχετικό με την 

απόρριψη της προσφοράς μου για το λόγο του ότι η εταιρεία υπέβαλλε άδεια 

προγενέστερης νομικής μορφής, είναι ακυρωτέα, γιατί η Αναθέτουσα Αρχή, 

μετά προφανώς εσφαλμένη εκτίμηση, έκρινε μάλλον ότι επρόκειτο για δύο 

διαφορετικές εταιρείες ή θεώρησε ότι η εν λόγω άδεια ανεστάλη για κάποιο 

λόγο, γεγονός το οποίο δεν υφίσταται. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας κατέθεσε 

εμπρόθεσμα την απαιτούμενη άδεια για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, 

άδεια η οποία βρίσκεται εν ισχύ και ουδέποτε έχει ανασταλεί για τον 

οποιονδήποτε λόγο. Αδόκιμα και παρελκυστικά, η Αναθέτουσα Αρχή αναφέρει 

στην απόφασή της ότι η εταιρεία μας δεν έχει την απαραίτητη άδεια, υπό την 

έννοια του ότι η άδεια βρίσκεται στο όνομα της προγενέστερης νομικής μορφής 

της εταιρείας, ήτοι στερείται της αδείας, γεγονός που δεν υφίσταται. Κατά τα 

ειωθότα, διαρκούντος της τροποποίησης της νομικής μορφής μιας εταιρείας, 

δεν αναστέλλονται οι όποιες άδειες λειτουργίας της και συνεχίζει να λειτουργεί 

κανονικά, ενώ δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας, αλλά απλή τυπική αλλαγή 

στην νομική μορφή της εταιρείας πάνω στο σώμα της άδειας, η δε άδεια δεν 

έχει λήξει και συνεχίζει να βρίσκεται εν ισχύ, η δε εταιρεία συνεχίζει κανονικά 

να εκτελεί τους σκοπούς της συμπεριλαμβανομένου και την πώληση 

πετρελαίου σε τελικούς καταναλωτές. Είναι ακριβώς το ίδιο με την περίπτωση 

του Α.Φ.Μ. μιας εταιρείας, που παραμένει το ίδιο κατά την τροποποίηση της σε 

άλλη νομική μορφή και σαφώς κατά τη μετάβαση λειτουργεί κανονικότητα και 

νομιμότατα. Άλλωστε η εν λόγω μετάβαση λαμβάνει χώρα από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ., κατόπιν σχετικού αιτήματος από την εταιρεία, η δε όποια καθυστέρηση 

δεν αποτελεί υπαιτιότητα της εταιρείας, αλλά σε κάθε περίπτωση κατά το 

μεταβατικό αυτό στάδιο, η εταιρεία δε στερείται τη λειτουργία της ούτε βρίσκεται 

σε αναστολή μέχρι την ολοκλήρωση. Δέον να αναφερθεί ότι η ως άνω λογική 

και πάγια θέση αποτυπώνεται εκτός των άλλων και στο ίδιο το καταστατικό της 

εταιρείας μας που σαφώς και άμεσα στο άρθρο 33 με τίτλο «Περιουσιακά 
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στοιχεία μετατρεπόμενης εταιρείας», αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και 

περιγράφονται στην έκθεση εκτιμήσεως, αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση 

αποτελούν πλέον το σύνολο της περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας, η οποία 

θα έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή της όλα τα στοιχεία του ενεργητικού 

της μετατρεπόμενης εταιρείας και μπορεί να κατέχει νέμεται και διαθέτει όλα 

αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα 

παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιεγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο 

παρόν και υπεισέρχεται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της 

μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, 

ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιασδήποτε Δημόσιας ή Κοινοτικής Αρχής και 

οποιοσδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και 

οποιαδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα 

ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που 

συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία Ανώνυμη 

Εταιρεία του λοιπού δικαιούται και δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς 

κατά συνέχεια της εταιρείας που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή 

πρόθεση των εταίρων είναι η μετατροπή της εταιρείας τους από Ομόρρυθμη 

Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση της μετατροπής, σύμφωνα 

με τα παραπάνω, οι με οποιονδήποτε λόγο και οποιανδήποτε αιτία νομικές 

σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσεως, δικαιώματα της μετατρεπόμενης εταιρείας, 

μισθωτικά δικαιώματα της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως και κάθε φύσεως 

αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη 

Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία 

είναι διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία ή 

Δικαστήριο, από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με τον 

νόμο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης η 

συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας έναντι του 
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εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού που απορρέουν από σχέση 

εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κ.λ.π.) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού 

τύπου, κάθε φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, 

συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων σε διαταγή, αλληλόχρεων 

λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων. Η μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία 

εκχωρεί επίσης και μεταβιβάζει στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη 

Εταιρεία χωρίς αποζημίωση κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, 

απαίτηση ή αξίωση ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμη τα στοιχεία 

αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ειδικά, ούτε περιλαμβάνονται 

πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση εκτιμήσεως, είτε λόγω παραλείψεως τους 

ει< παραδρομής ή αβλεψίας, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης 

χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα πελατεία, φήμη, τίτλος, 

οργάνωση, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα αναγκαία που 

προαπαιτούνται για τη λειτουργία της επιχειρήσεως. Επίσης και οποιοδήποτε 

άλλο περιουσιακό στοιχείο από τη σύνταξη της ως άνω αναφερομένης 

εκθέσεως μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής, θεωρείται 

ότι έχει γίνει νόμιμα και ισχύει απέναντι σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή 

Αρχή ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της 

συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας. Η ως άνω μετατροπή 

ολοκληρώνεται με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας των νόμων 

4548/20187 και 4601/2019 από την επομένη δε της συντάξεως ισολογισμού 

μετασχηματισμού. Μέχρι την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας, 

όλες οι πράξεις της μετατρεπόμενης εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για 

λογαριασμό της με το παρόν συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας και προς 

όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα 

τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.» 

Αναμφίβολα λοιπόν, απλά αναμενόταν η ολοκλήρωση της τυπικής 

μεταφοράς της ισχύουσας άδειας στο όνομα της νέας νομικής μορφής της 

εταιρείας, γεγονός άλλωστε που μνημονεύεται στην σχετική υπεύθυνη δήλωση 

της εταιρείας μας αλλά και στα εμπρόθεσμα προσκομιζόμενα νομιμοποιητικά 
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μας έγγραφα, το ως άνω γεγονός δε, ουδόλως επηρεάζει τον τελικό 

καταναλωτή, καθώς αποτελεί εσωτερική διεργασία της εταιρείας. Άλλωστε η 

εταιρεία κατέθεσε την εν λόγω άδεια, αφού προέβη σε όλες τις νόμιμες 

διαδικασίες, ενώπιων της αρμόδιας Αρχής και έλαβε το υπ' αριθμ. 2822/14-09-

21 πρωτόκολλο της Περιφέρειας Αττικής Δυτικού Τομέα. Συνεπώς, η 

Αναθέτουσα Αρχή σφάλλει όταν αναφέρει ότι «η εταιρεία υπέβαλλε άδεια 

εμπορίας λιανικής πώλησης, όχι από τη συμμετέχουσα ανώνυμη εταιρεία», 

καθώς υπέβαλλε την απαιτούμενη άδεια εμπορίας της συμμετέχουσας 

ανώνυμης εταιρείας, απλά την υπέβαλλε στο μεσοδιάστημα της τυπικής 

αλλαγής στο σώμα του εγγράφου της αδείας, ήτοι από Ο.Ε. σε Α.Ε. Κατά τα 

λοιπά, δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστικό στην εταιρεία (ΑΦΜ, διεύθυνση κλπ), 

ούτε η άδεια ανεστάλη. 

Είναι λοιπόν κατάδηλο ότι δεν καταλείπεται οποιαδήποτε, ούτε καν η 

ελάχιστη αμφιβολία σε οποιονδήποτε, είτε στην αναθέτουσα αρχή είτε σε 

συνυποψήφιο, ότι αφενός η εταιρεία μας τήρησε πιστά τους όρους αλλά και τις 

προθεσμίες της διακήρυξης και αφετέρου ότι οι ελλείψεις που μας καταλογίζει 

η Αναθέτουσα, είναι περισσότερο ζήτημα λογικής ερμηνείας και νομικών 

διαδικασιών που αφορούν τα νομικά πρόσωπα δυνάμει της νομοθεσίας που 

ισχύει για την εκάστοτε νομική μορφή. Οι δε ανωτέρω ελλείψεις που μας 

καταλογίζει η Αναθέτουσα, αναιρούν την ίδια την υπόσταση της λειτουργίας 

ενός νομικού προσώπου με την έννοια του ότι είναι παράλογο και σαφώς δεν 

ισχύει εν τοις πράγμασι, κάθε φορά που ένα νομικό πρόσωπο προβαίνει σε 

τροποποίηση του καταστατικού ήτοι και της νομικής του μορφής, να 

αναστέλλεται η λειτουργία του, οι πάσης φύσεως άδειες του και όλα όσα το 

συνοδεύουν μέχρι η αρμόδια αρχή να ολοκληρώσει την τυπική διαδικασία 

μεταφοράς τους, ήτοι εν προκειμένω να εκδώσει το σχετικό τυπικό έγγραφο 

δυνάμει του οποίου η εν ισχύ άδεια διακίνησης πετρελαίου με τα ίδια στοιχεία 

και ημερομηνίες λήξεως θα αναγράφει πάνω στο σώμα του εγγράφου Α.Ε. 

αντί Ο.Ε. Το δε απαιτούμενο για το διαγωνισμό έγγραφο της άδειας, υπάρχει, 

δεν επίκειται έκδοση του, βρίσκεται εν ισχύ και έχει εμπρόθεσμα κατατεθεί στην 
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αναθέτουσα αρχή. Η δε όποια καθυστέρηση έκδοσης, σαφώς δεν εμπίπτει 

στην υπαιτιότητα του νομικού προσώπου. 

Συμπερασματικά λοιπόν, δεν προκύπτει καμία έννομη συνέπεια που να 

επηρεάζει τον εν λόγω διαγωνισμό και καμία παράβαση στους όρους της 

διακήρυξης από μέρους της εταιρείας μας. Άλλωστε και όλως 

συμπληρωματικά, βάσει της γενικής δικαϊκής αρχής «Ουδείς υποχρεούται στα 

αδύνατα». Η εταιρεία μας έχει ήδη προβεί στην εν λόγω διαδικασία, που 

αφορά κυρίως σε εσωτερική διαδικασία και έχει λάβει σχετικό πρωτόκολλο. 

Β.2. ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 

ΜΟΥ 

Ως προς τον δεύτερο λόγο, περί του ότι η εταιρεία μου δεν διαθέτει την 

απαιτούμενη άδεια χονδρικής πώλησης, δέον να αναφερθεί ότι στην από 

09/08/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Τ. ...... Διακήρυξη του Δήμου ...... 

περί «……..» όπως αυτή αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑΜ ...... 2021-08-13, 

στα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στα 

δικαιολογητικά που αφορούν την Τεχνική προσφορά αναφέρεται συγκεκριμένα 

«Με την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του ο συμμετέχων υποβάλλει 

ηλεκτρονικά όσα από τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία αφορούν στα είδη του 

Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία συμμετέχει, δηλαδή οποιοδήποτε 

τεχνικό ή άλλο στοιχείο (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις, άδειες λειτουργίας, 

προδιαγραφές κ.λπ.) απαιτείται από την ......μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

& Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορριμμάτων και 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο 

άρθρο 4 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων αυτής) να προσκομιστεί κατά 

το στάδιο της αρχικής ηλεκτρονικής υποβολής στο στάδιο Δικαιολογητικά 

/Τεχνική προσφορά με την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα, ώστε να 

ελεγχθούν από την επιτροπή αξιολόγησης. Οι άδειες λειτουργίας να είναι εν 

ισχύ κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς και οι 

τυχόν δηλώσεις να φέρουν υπογραφές από την ημερομηνία της ανάρτησης 

της παρούσας διακήρυξης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
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νεότερη και οι οποίες να φέρουν ψηφιακή υπογραφή για τον συμμετέχοντα, 

αλλιώς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής αν αφορά και υπογράφεται από 

τρίτους και όχι τον συμμετέχοντα (εφόσον δεν υπογράφεται ψηφιακά). Τυχόν 

ένορκες δηλώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή τους». 

Αφενός, είναι ξεκάθαρο από την ως άνω γραμματική ερμηνεία ότι ως 

προϋπόθεση συμμετοχής δεν αναφέρεται η κατοχή κάποιας συγκεκριμένης 

αποκλειστικά άδειας ήτοι λιανικής ή χονδρικής πώλησης πετρελαίου π.χ Άδεια 

Εμπορίας αργού πετρελαίου κατά άρθρο 6 του Ν. 3054/2002, λογικό και 

επόμενο άλλωστε αφού ο τελικός καταναλωτής είναι ο Δήμος ......, ο οποίος 

δεν προμηθεύεται το πετρέλαιο προκειμένου να το μεταπωλήσει, αλλά για ιδία 

χρήση. Περαιτέρω, στο άρθρο 2 περί ...... της υπ' αριθμ. …. Μελέτης, στο 

οποίο συμμετέχει η εταιρεία μου, αναφέρεται συγκεκριμένα το εξής: «Ο 

προμηθευτής θα επισυνάπτει της ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς του την 

άδεια λειτουργίας της επιχείρησης; από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι 

δύναται να εκτελέσει τη συγκεκριμένη προμήθεια. Ο προμηθευτής θα αναφέρει 

με υπεύθυνη δήλωση η οποία θα συνοδεύει την ηλεκτρονική τεχνική 

προσφορά του τα πλήρη στοιχεία προέλευσης του υπό προμήθεια πετρελαίου, 

δηλαδή χώρα παραγωγής, διυλιστήριο, εταιρείες εμπορίας κλπ.». Εν 

προκειμένω λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι το είδος της άδειας, αλλά το 

γεγονός του ότι η συμμετέχουσα εταιρεία διαθέτει τη δυνατότητα να εκτελέσει 

τη συγκεκριμένη προμήθεια, νόμιμα και νομότυπα δυνάμει της άδειας που 

κατέχει. Το δε γεγονός του ότι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής δεν είναι 

η κατοχή άδειας εμπορίας, πέραν του γεγονότος ότι δεν αναφέρεται πουθενά 

ρητά στη διακήρυξη, επιβεβαιώνεται δε από τη δεύτερη παράγραφο στην 

οποία αναφέρεται ότι η συμμετέχουσα εταιρεία δύναται να προμηθευτεί το 

πετρέλαιο είτε από εταιρεία εμπορίας είτε από διυλιστήριο κλπ. Κατόπιν των 

ανωτέρω, είναι ξεκάθαρο ότι ο συμμετέχων αρκεί να διαθέτει άδεια λιανικής 

πώλησης πετρελαίου, προκειμένου να συμμετέχει έγκυρα στο διαγωνισμό, την 

οποία η εταιρεία μου διαθέτει και έχει ήδη προσκομίσει. Αν η Αναθέτουσα 
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αρχή, εν προκειμένω ο Δήμος ......, ήθελε οι συμμετέχοντες να κατέχουν 

κάποιο συγκεκριμένο τύπο άδειας πετρελαίου, θα το ανέφερε ρητά στην 

πολυσέλιδη και αναλυτικότατη προκήρυξή του. Δέον να αναφερθεί ότι θα ήταν 

άτοπο, διότι ο Δήμος είναι ο τελικός καταναλωτής και όχι μεταπωλητής. Δεν 

έχει δε καμία σχέση, το γεγονός του ότι ζητείται ποσοστό έκπτωσης επί της 

μέσης χονδρικής τιμής του πετρελαίου και δε συνάδει με το είδος της άδειας 

που κατέχει ο εκάστοτε συμμετέχων. Η εταιρεία μου, η οποία διαθέτει άδεια 

λιανικής πώλησης εν ισχύ, έχει δώσει ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης 

χονδρικής τιμής, ότι ακριβώς ζητεί η προκήρυξη στο άρθρο 2.4.4. Περιεχόμενα 

φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η οποία μάλιστα τιμή ξεπερνά κατά πολύ 

το ποσοστό έκπτωσης που έδωσαν οι άλλοι συμμετέχοντες, προς όφελος του 

Δήμου ....... Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μου έχει έννομο συμφέρον να 

προσφύγει και να αναδειχθεί ανάδοχος αφού πληροί όλες τις προϋποθέσεις 

που ρητά αναφέρει η προκήρυξη, καθώς και την καλύτερη τιμή, που είναι και 

το ζητούμενο […]». 

        13. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της αναφέρει ότι: «[….] Η 

υποβληθείσα «προδικαστική προσφυγή» πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη 

για τους ακόλουθους λόγους: 

Η εταιρεία «......», με δ.τ. "......" συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο για το είδος 

του Τμήματος 2 του διαγωνισμού «......» για το Δήμο και τα Νομικά του 

πρόσωπα: ...... ως ανώνυμη εταιρεία. Η διακήρυξη του διαγωνισμού δεν 

απαιτεί πουθενά την προσκόμιση άδειας εμπορίας ή συγκεκριμένο τύπο άδειας 

από τους συμμετέχοντες, όπως επικαλείται η προσφεύγουσα, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι η Επιτροπή του διαγωνισμού δεν θα μπορούσε να αιτηθεί από 

τους συμμετέχοντες την προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου κρίνει ότι είναι 

απαραίτητο για την ορθή κρίση της επί της αξιολόγησης οποιουδήποτε 

σταδίου του διαγωνισμού κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 

Όμως, η ίδια η συμμετέχουσα εταιρεία προσκόμισε ηλεκτρονικά στον 

διαγωνισμό την ίδια υπεύθυνη δήλωση, (την οποία υπογράφει ο νόμιμος 
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εκπρόσωπός της) την οποία υπέβαλε και με την προδικαστική της προσφυγή 

και δηλώνει ότι το συμμετέχων νομικό πρόσωπο «......», με δ.τ. "......" δεν 

διαθέτει άδεια εμπορίας πετρελαίου κίνησης και θα την εκδώσει σε μελλοντικό 

χρόνο. Η ίδια δηλαδή η εταιρεία αφοπλιστικά, μόνη της δηλώνει (χωρίς να της 

ζητηθεί από το Δήμο) ότι δεν διαθέτει ένα σημαντικό έγγραφο για την εμπορία 

του … για το οποίο συμμετέχει μη δίνοντας στην Επιτροπή τη δυνατότητα για 

περεταίρω διευκρινίσεις κατ΄ εφαρμογή της υποπαραγράφου 3.1.2.1 της 

διακήρυξης και το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, όπως για 

παράδειγμα έπραξε με συμμετέχοντα για το Τμήμα 1 του διαγωνισμού 

(ΣΧΕΤΙΚΟ 1) 

Αντί αυτού η προσφεύγουσα προσκομίζει άδεια εμπορίας με την προηγούμενη 

νομική της μορφή, η οποία άδεια αναφέρει ότι αποτελεί άδεια λιανικής 

πώλησης. Επισημαίνουμε ότι οι δύο άλλοι συμμετέχοντες: «......» (δ.τ. ......) και 

«......» (δ.τ. ......) για το είδος του Τμήματος 2ου του διαγωνισμού: ......) 

προσκόμισαν (χωρίς να ζητείται εκ της διακήρυξης) άδεια πωλητή και 

χονδρικής πώλησης. 

Στον διαγωνισμό του Δήμου με την ....../9-8-2021 διακήρυξη προσκλήθηκαν οι 

ενδιαφερόμενοι να δώσουν προσφορά με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης 

τιμής χονδρικής πώλησης όπως αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά από το 

εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου τιμών Υγρών 

καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ασχέτως του αν ο 

Δήμος αποτελεί ή όχι μεταπωλητή ή τελικό καταναλωτή.. 

Στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου τιμών Υγρών 

καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΣΧΕΤΙΚΟ 2, 

ενδεικτικά δελτίο τιμών καυσίμων Παρατηρητηρίου της 12-11-2021) 

προσδιορίζονται σε διαφορετικό πίνακα η μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά 

νομό και σε διαφορετικό πίνακα η μέση τιμή χονδρικής πώλησης (κατ οίκον 

όπως αναφέρει το δελτίο τιμών) ανά νομό. Η μέση τιμή χονδρικής πώλησης 

ανά νομό είναι κατά το σύνηθες φθηνότερη για το λόγο αυτό έχει τεθεί από το 

Δήμο και ως κριτήριο ανάθεσης, για την επίτευξη φθηνότερης αγοράς των 
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απαιτούμενων ποσοτήτων σε ....... 

Πώς λοιπόν επικαλείται η προσφεύγουσα ότι θα πωλήσει σε τιμές χονδρικής 

χωρίς άδεια πώλησης χονδρικής; 

Ακόμα και η άδεια που προσκόμισε με την προσφυγή της αναφέρει: «Ο 

κάτοχος της άδειας δύναται: 

...... σε τελικούς καταναλωτές.» 

Κατά την άποψή μας λοιπόν η Επιτροπή του διαγωνισμού σωστά εντόπισε ότι 

το συμμετέχων νομικό πρόσωπο «......», με δ.τ. "......" δεν διαθέτει άδεια 

εμπορίας πετρελαίου κίνησης κατά δικιά του δήλωση και ως εκ τούτου δεν 

διαθέτει το τυπικό προσόν για την εμπορία του υπό προμήθεια προϊόντος κατά 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του στο διαγωνισμό και επίσης ότι 

η άδεια εμπορίας με την προηγούμενη νομική του μορφή, η οποία 

προσκομίστηκε αφορά σε άδεια λιανικής πώλησης. 

Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία αναφέρει επί της προδικαστικής της 

προσφυγής ότι έχει δώσει τιμή η οποία ξεπερνά κατά πολύ το ποσοστό 

έκπτωσης που έδωσαν οι άλλοι συμμετέχοντες, προς όφελος του Δήμου ......, 

και για να μην υπάρχουν οποιεσδήποτε λανθασμένες εντυπώσεις, 

επισημαίνουμε ότι η οικονομική προφορά της προσφεύγουσας δεν εξετάστηκε, 

καθώς δεν προκρίθηκε κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τεχνικής 

προσφοράς. Όμως επειδή η ίδια το αναφέρει στην προσφυγή της αρκεί από το 

σεβαστό Κλιμάκιο ένας απλός έλεγχος ως προς το υπερβολικό ποσοστό 

έκπτωσης που έχει δώσει η προσφεύγουσα (όσον αφορά την προμήθεια ......) 

ότι το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του συγκεκριμένου ποσοστού 

από τη μέση τιμή χονδρικής πώλησης είναι αξιοπερίεργα χαμηλότερο από 

όλες τις χαμηλότερες τιμές πώλησης ακόμη και πανελλαδικά (ΣΧΕΤΙΚΟ 2, 

ενδεικτικά και μόνο, δελτίο Παρατηρητηρίου της 12-11-2021, πίνακας ενότητας 

4.β. σελίδα), οι οποίες μέσες τιμές του πίνακα χονδρικής πώλησης 

επαναλαμβάνουμε είναι χαμηλότερες από τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης. 

Επειδή οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Δήμου μας επιβάλλουν την 

κατεπείγουσα προμήθεια των ειδών των δύο άλλων Τμημάτων του 
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διαγωνισμού (Τμήμα 1: ......και Τμήμα 3 ......), τα οποία κατακυρώθηκαν με την 

ίδια υπό κρίση πράξη 447/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 

άλλως ο Δήμος θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία από την μη δυνατότητα 

χρήσης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου, για τα οποία 

προορίζονται τα ως άνω καύσιμα, με αποτέλεσμα την μη παροχή των 

καθημερινών ζωτικής σημασίας υπηρεσιών προς τους Δημότες της πόλης μας 

και κυρίως αυτών που σχετίζονται με την υγιεινή των χώρων και την υγεία των 

κατοίκων (υπηρεσίες καθαριότητας κ.λπ.) [….]».     

    14. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. 

Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 

χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της 

αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας 

του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και 

αειφόρου ανάπτυξης [….]». 

15. Επειδή στο άρθρο 53 του ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Οι όροι των 

εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να 

επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 2. 

Τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 

και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση που 

χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχουν ιδίως: 

[…]ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης [….] ιε) το 

κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των 

προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87 […]ιζ) 

τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς,[…]». 

16. Επειδή στο άρθρο 91 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Η 

αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 



Αριθμός απόφασης: 48/2022 
 

 

 

15 
 

 

 

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή 

υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και 

υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον 

αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 [….]». 

17. Επειδή στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «[….] 4. Στις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της 

σύμβασης […]». 

18. Επειδή το άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζει 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 ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα 

με το άρθρο 368». 

19. Επειδή το άρθρο 360 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι «1. Κάθε 

ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη 

σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 

από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
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υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 

ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 

κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής».  

20. Επειδή στον Ν.4601/2019 προβλέπεται ότι: «Άρθρο 104  

 Μετατροπή είναι η πράξη με την οποία μία εταιρεία, χωρίς να λυθεί και 

να τεθεί υπό εκκαθάριση, μεταβάλλει τη νομική μορφή της, διατηρώντας τη 

νομική της προσωπικότητα […] Άρθρο 113 

 Αποτελέσματα της μετατροπής 

 1. Η μετατροπή συντελείται με μόνη την καταχώριση, σύμφωνα με την 

υποπερίπτωση αα` της περίπτωσης α` της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 

3419/2005, της απόφασης της συνέλευσης ή των εταίρων για τη μετατροπή. 

 2. Εφόσον το καταστατικό της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή 

έχει υποβληθεί στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, η μετατροπή 

συντελείται με μόνη την καταχώριση, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα` της 

περίπτωσης α` της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, του 

συμβολαιογραφικού εγγράφου. 

 3. Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με 

τις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση, επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι 

όλων τα εξής αποτελέσματα: 

 α. η μετατραπείσα εταιρεία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και 

συνεχίζεται με τη νέα νομική της μορφή χωρίς να πραγματοποιείται 

μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή, 

 β. οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας 

εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται, 

 γ. οι μέτοχοι ή οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας μετέχουν στην 

εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν 

αυτή, 

 δ. δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας 

εταιρείας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή. 
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 4. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη 

διατύπωση στο όνομα της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή [….]». 

21. Επειδή στον Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών 

και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι: «[….] Άρθρο 3 Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού οι παρακάτω όροι έχουν την 

ακόλουθη έννοια: 1. Πετρελαιοειδή Προϊόντα: Τα πάσης φύσεως προϊόντα της 

διύλισης του αργού πετρελαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

ημικατεργασμένα προϊόντα, όπως αυτά κατατάσσονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: [….]  Κατηγορία ΙΙ (Μεσαία κλάσματα): 

 Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-οil), που 

χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (πετρέλαιο κίνησης), Πετρέλαιο 

Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-oil), που χρησιμοποιείται ως 

καύσιμο θέρμανσης (......) και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο 

κινητήρων, Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-oil), που 

χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από καύσιμο κινητήρων ή θέρμανσης, 

Φωτιστικό Πετρέλαιο, Καύσιμο Αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης [….] 9. 

Εμπορία: Η αποθήκευση και διακίνηση, με σκοπό το κέρδος, αργού 

πετρελαίου ή Πετρελαιοειδών Προϊόντων, εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

10. Λιανική Εμπορία: Η διάθεση με σκοπό το κέρδος Προϊόντων αποκλειστικά 

σε Τελικούς Καταναλωτές [….] 12. Τελική κατανάλωση: Η τελική χρήση των 

πετρελαιοειδών προϊόντων από καταναλωτές. 

13. Τελικοί Καταναλωτές: Οι τελικοί χρήστες των πετρελαιοειδών 

προϊόντων οι οποίοι διακρίνονται σε: 

α. Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, των οποίων οι ετήσιες 

καταναλώσεις για αποκλειστικά ίδια χρήση ανά νομικό πρόσωπο υπερβαίνουν 

τους 150.000 μετρικούς τόνους και οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς 

χώρους. 

β. Τελικούς Καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς 

χώρους και οι οποίοι παραλαμβάνουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους 

αποθηκευτικούς τους χώρους ή τις δεξαμενές τους. 
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γ. Τελικούς Καταναλωτές, που δεν διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς 

χώρους και οι οποίοι προμηθεύονται τα πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας 

από κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας […] Άρθρο 4 Άδειες 

1. Η άσκηση των δραστηριοτήτων Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, 

Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό πετρελαιοειδών 

προιόντων και Εμφιάλωσης υγραερίων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει 

χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια [….]Άρθρο 6 Άδεια εμπορίας 

1. Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων 

χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλης 

αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος - μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας μπορεί να διαθέτει Πετρελαιοειδή 

Προϊόντα απευθείας σε κατόχους Άδειας Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας ή σε 

Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές ή σε Τελικούς Καταναλωτές που διαθέτουν 

ίδιους αποθηκευτικούς χώρους χωρίς διακρίσεις, με απρόσκοπτο τρόπο, 

εξασφαλίζoντας την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφάνεια των 

τιμολογήσεων. 

3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης Ε` της παραγράφου 4 του 

παρόντος, η Άδεια Εμπορίας ισχύει για όλη την επικράτεια.  

4. Για τις κατωτέρω κατηγορίες Προϊόντων χορηγείται χωριστή άδεια 

κατά κατηγορία ως εξής: 

Α. Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και αργού πετρελαίου. 

Στην άδεια αυτή δεν περιλαμβάνεται: η εμπορία ναυτιλιακών και αεροπορικών 

καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου, καθώς και η εμπορία των προϊόντων της 

κατηγορίας VI της παραγράφου 1 του άρθρου 3 [….]5. Για τη χορήγηση 

Άδειας Εμπορίας απαιτείται: 

  α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ή εγγυητική επιστολή [….] β. 

Διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων […..]γ. Διαθεσιμότητα μεταφορικών 
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μέσων (βυτιοφόρων οχημάτων ή πλωτών εφοδιαστικών μέσων) που να 

μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και την ομαλή 

και συνεχή διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται ο κάτοχος της άδειας 

Εμπορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών 

περιοχών που μπορεί να έχουν επιβληθεί στον κάτοχο της άδειας, σύμφωνα 

με το άρθρο 14 της παραγράφου 2 του νόμου αυτού […]8. Οι κάτοχοι άδειας 

Εμπορίας μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών 

προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων) μη κατόχων άδειας κατά το 

νόμο αυτό, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της 

κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των 

πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας 

Εμπορίας,[….] Αρθρο 7 `Αδεια Λιανικής Εμπορίας 

1. Άδεια Λιανικής Εμπορίας χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες 

με οποιαδήποτε εταιρική μoρφή. Ειδικά για τα πρατήρια υγρών καυσίμων και 

υγραερίων ως Άδεια Λιανικής Εμπορίας νοείται η άδεια λειτουργίας που 

εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις κείμενες περί αυτών διατάξεις. 

 2. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή 

προϊόντα από κατόχους Άδειας Εμπορίας και κατόχους Άδειας Διύλισης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι άδειας 

Λιανικής Εμπορίας του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν 

στον εκτελωνισμό των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων. Η μεταφορά των 

πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής 

Εμπορίας πραγματοποιείται με βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητο ή 

μισθωμένο. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει την αποκλειστική 

ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και 

διαθέτει. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία 

α`, β` και γ` της παραγράφου 3, μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά 

των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη 

κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτόν, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται 
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μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η 

πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων 

Άδειας Λιανικής Εμπορίας. 3. Η Λιανική Εμπορία περιλαμβάνει τις κατωτέρω 

κατηγορίες για τις οποίες χορηγείται χωριστή άδεια:[….] γ. Άδεια Πωλητή ......, 

που προορίζεται για καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς 

χώρους. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή ...... επιτρέπεται να διαθέτουν και 

φωτιστικό πετρέλαιο. Το φωτιστικό πετρέλαιο μπορεί να διατίθεται και 

συσκευασμένο σε δοχεία στους τελικούς καταναλωτές μέσω και άλλων 

καταστημάτων λιανικής πώλησης [….]5. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας 

υποχρεούται να προμηθεύει τους Τελικούς Καταναλωτές χωρίς διακρίσεις, με 

απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων, την 

ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

διαφάνεια των τιμολογήσεων. 

6. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας Πωλητή ...... υποχρεούται σε 

ομαλή και συνεχή τροφοδοσία της κατανάλωσης ανάλογα με την άδεια του. 

Επίσης φέρει την ευθύνη, κατά τις διατάξεις παρόντος νόμου αυτού, για τη 

διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται και προς τούτο εξασφαλίζει την 

ασφαλή χρήση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισμού και 

μεταφορικών μέσων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις 

ανάγκες άσκησης της Λιανικής Εμπορίας από τον Πωλητή ....... Όσοι κατέχουν 

άδεια Πωλητή ...... και διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να 

προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά είτε από εταιρείες εμπορίας με άδεια 

κατηγορίας Α` είτε από διυλιστήρια είτε από εισαγωγές, εφόσον υπάρχει 

εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών. Όσοι 

κάτοχοι Άδειας Πωλητή ...... δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται 

να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά είτε από άλλους κατόχους Άδειας Πωλητή 

...... που διαθέτουν τέτοιους χώρους είτε από εταιρείες εμπορίας με άδεια 

κατηγορίας Α` και από διυλιστήρια. Η έγγραφη σύμβαση προμήθειας που 

συνάπτουν οι κάτοχοι Άδειας Πωλητή ...... που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς 

χώρους υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της 
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Περιφέρειας εντός δέκα (10) ημερών από τη σύναψη της και στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για 

οποιονδήποτε λόγο, οι πωλητές λιανικής υποχρεούνται να συνάπτουν άμεσα 

νέα σύμβαση με άλλο πωλητή χονδρικής - λιανικής ακολουθώντας την ίδια 

διαδικασία. Ο εκάστοτε κύριος των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων φέρει 

την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που 

διακινεί και διαθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 

όπως ισχύει […]`Αρθρο 14 Κανονισμός Αδειών 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης, μετά από γνώμη της 

Ρ.Α.Ε., θεσπίζεται Κανονισμός Αδειών. Με τον Κανονισμό Αδειών ρυθμίζονται: 

α) Το περιεχόμενο της αιτήσεως και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 

για τη χορήγηση των αδειών που προβλέπει ο νόμος αυτός. 

β) Τα απαραίτητα στοιχεία κάθε άδειας σύμφωνα με το άρθρο 4 και ο 

χρόνος διάρκειας αυτής. 

γ) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας 

στους οποίους περιλαμβάνονται ιδίως οι εξής: 

i. η προστασία της εθνικής ασφάλειας, 

ii. η ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας ή περιοχών της, 

iii. η μέθοδος με την οποία θα εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία της 

δραστηριότητας που αδειοδοτείται, 

iv. η μέθοδος με την οποία θα προστατεύεται το περιβάλλον, 

v. το χρονοδιάγραμμα κατασκευών και ο τρόπος οργάνωσης του έργου, 

vi. τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αδειοδοτουμένου, όπως είναι οι 

τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυvατότητές του, καθώς και το 

ποινικό του μητρώο ή την εκκρεμούσα ποινική του δίωξη, 

vii. υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, όπως η 

ανάληψη υποχρέωσης τροφοδοσίας ορισμένωv γεωγραφικών περιοχών, 

viii. η πραγματοποίηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της 

χώρας, 
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ix. η αποδοτική λειτουργία της αγοράς πετρελαίου και η προστασία των 

καταναλωτών με στόχο την επίτευξη των μικρότερων δυνατών τιμών και της 

καλύτερης δυνατής ποιότητας των προϊόντων, 

x. η προστασία του περιβάλλοντος 

xi. ειδικότερα για την Άδεια Λιανικής Εμπορίας Πωλητή ...... 

περιλαμβάνονται επίσης οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εταιρικό κεφάλαιo, 

αποθηκευτικούς χώρους και διαθεσιμότητα βυτιοφόρων οχημάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των πωλήσεων και τη γεωγραφική διασπορά 

της διανομής που επιτρέπεται από την άδεια. 

δ) Ο τρόπος δημοσιοποιήσεως της αιτήσεως, τα πρόσωπα που 

δικαιούνται να ασκήσουν προσφυγή κατά της χορηγήσεως άδειας, η 

διαδικασία άσκησης και εξέτασης της προσφυγής. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης. 

 

ε) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί ασκήσεως των 

δικαιωμάτων που παρέχονται με την άδεια. 

στ) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τον Υπουργό Ανάπτυξης 

της άσκησης των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται με την άδεια. 

ζ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποιήσεως, 

επεκτάσεως και αφαιρέσεως της άδειας [….]». 

22. Επειδή στην υπ’ αριθ. Δ2/16570 Υπουργική «Κανονισμός Αδειών» 

Απόφαση  (ΦΕΚ Β΄ 1306/16.9.2005) προβλέπεται ότι: «Αρθρο 1  Πεδίο 

εφαρμογής 

Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού εφαρμόζονται για τη χορήγηση, 

τροποποίηση και ανανέωση Αδειας άσκησης δραστηριότητας πετρελαιοειδών 

προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3054/2002, με εξαίρεση τη 

χορήγηση αδειών λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή υγραερίου 

κίνησης [….] Αρθρο 3  Τύπος και περιεχόμενο αίτησης 

 1. Αδεια κατά τις διατάξεις του ν. 3054/2002 χορηγείται κατόπιν 

υποβολής αιτήσεως από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή 
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προμηθευτικούς συνεταιρισμούς, όπως προβλέπεται κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 5 έως 9 του ν. 3054/2002. 

 2. Η αίτηση για χορήγηση Αδειας υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, 

στην αρμόδια κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 

3054/2002 αρχή (Αδειοδοτούσα Αρχή), σύμφωνα με το Εντυπο Αίτησης που 

καθορίζεται στο παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού. Με την αίτηση 

συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται 

στο αντίστοιχο παράρτημα. 

 3. Η Αδειοδοτούσα Αρχή καταχωρίζει άμεσα την αίτηση στο Μητρώο 

Αιτήσεων το οποίο τηρεί [….] Αρθρο 12  Τροποποίηση Αδειών 

1. Οι άδειες Διύλισης, Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό και Διάθεσης 

Βιοκαυσίμων τροποποιούνται με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής κατόπιν 

αιτήσεως του κατόχου της Άδειας και μόνο για τις περιπτώσεις τροποποίησης 

(α) της επωνυμίας ή (β) της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, βάσει των 

οποίων του έχει χορηγηθεί η Άδεια [….] 4. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την υποβολή της αίτησης τροποποίησης, η Αδειοδοτούσα Αρχή 

αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο 

άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 και αποφασίζει επί αυτών. 

 5. Πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

σε κάθε περίπτωση αλλαγής στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια, 

ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τη γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία της 

Αδειοδοτούσας Αρχής. Μετά από ακρόαση του κατόχου της άδειας, η 

Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτη τροποποίηση άδειας, 

όταν διαπιστώνεται ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα 

στοιχεία με βάση τα οποία χορηγήθηκε η άδεια και ιδίως σε περίπτωση 

σημαντικής τροποποίησης μετοχικής σύνθεσης εταιρείας ή αλλαγής της 

σύνθεσης κοινοπραξίας ή συνεταιρισμού […] Αρθρο 13  Ανανέωση αδειών 

1. Ανανέωση άδειας χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή κατόπιν 

υποβολής αιτήσεως από τον κάτοχο της άδειας. 
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 2. Για τις ακόλουθες κατηγορίες αδειών, η αίτηση για ανανέωση 

υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την λήξη ισχύος της άδειας, 

συνοδευόμενη από τα παρακάτω έγγραφα και στοιχεία: [….](β) Άδεια 

εμπορίας: έγγραφα και στοιχεία των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 9 του παραρτήματος 

3 [….]3. Για τις ακόλουθες κατηγορίες αδειών, η αίτηση για ανανέωση 

υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της άδειας, 

συνοδευόμενη από τα παρακάτω έγγραφα και στοιχεία: (α) Άδεια πωλητή ......: 

έγγραφα και στοιχεία 

 i. της παρ. 1 του παραρτήματος 4, μόνο σε περίπτωση που υπάρχει 

μεταβολή, 

 ii. της παρ. 2 του παραρτήματος 4, 

 iii. των παρ. 3 ή και 4 του παραρτήματος 4, μόνο σε περίπτωση που 

υπάρχει μεταβολή, οπότε η ανανέωση λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με την 

τροποποίηση της άδειας. Σε περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία παραμένουν 

αμετάβλητα, αρκεί η υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας ότι οι 

σχετικές άδειες λειτουργίας παραμένουν σε ισχύ, 

 iv. της παρ. 5 του παραρτήματος 4, μόνο σε περίπτωση που υπάρχει 

μεταβολή. Σε περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία παραμένουν αμετάβλητα, 

αρκεί η υποβολή ισχύοντος Πιστοποιητικού Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) για κάθε βυτιοφόρο, 

 ν. της παρ. 6 του παραρτήματος 4. Σε περίπτωση που στοιχεία εκ των 

ανωτέρω αναφερομένων παραμένουν αμετάβλητα και επομένως δεν έχουν 

υποβληθεί τα σχετικά δικαιολογητικά, ο αιτών, στην υπεύθυνη δήλωση του 

1599/1986, πέραν του αληθούς των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 

αίτηση, βεβαιώνει και ότι τα στοιχεία των παρ. 1, 3, 4, 5 του παραρτήματος 4 

της υπουργικής απόφασης Δ2/Α/Φ.8/16570/07.09.2005 «Κανονισμός 

Αδειών», όπως ισχύει, για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί τα σχετικά 

δικαιολογητικά, παραμένουν αμετάβλητα [ ….] Αρθρο 17  Χρόνος ισχύος 

 Ο Χρόνος ισχύος της άδειας καθορίζεται ως εξής [….] 

 3. Αδεια Πωλητή ......: τέσσερα (4) έτη […] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
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Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας 

Πωλητή ......  

1 Α. Σε περίπτωση που ο αϊτών είναι φυσικό πρόσωπο βεβαίωση έναρξης 
άσκησης επιτηδεύματος ή μεταβολής για τους ήδη επαγγελματίες από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Β. Σε περίπτωση που ο αϊτών είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης: 

(α) Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν 
υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους 
εταιρειών. 

(β) Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των 

τυχόν τροποποιήσεών της, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα 

Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της 

καταχωρήσεώς τους στο οικεία Βιβλία Εταιρειών. 

(γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις 
καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιρειών. 

(δ) Προκειμένου για ΕΠΕ, ΦΕΚ, στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των 

παραπάνω υπό (β) αναφερομένων εγγράφων. 

Γ. Σε περίπτωση που ο αϊτών είναι ανώνυμη εταιρεία: 

(α) η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν 

υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους 

εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός 

Ελλάδας. 

(β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος 

θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων 

του καταστατικού. 

(γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. και 
εκπροσώπησης). 

(δ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς 
και κάθε μεταγενέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί 
το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Νομαρχίας. 

(ε) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων 

οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών 

λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και .αντίγραφα των 

εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά υφίστανται. : 

2 Α. Σε περίπτωση που ο αϊτών είναι φυσικό πρόσωπο: 

(α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, εκδοθέν εντός των προηγουμένων 
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 εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

(β) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως. 

_ _ , , ί  Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπό: 

(α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, εκδοθέντα εντός των 

προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

(β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί μη πτωχεύσεως, μη υποβολής αίτησης περί 

κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό. 

(γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος. 

3 

Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων για τη χορήγηση της άδειας 

αποθηκευτικών χώρων, η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από 200 κυβικά μέτρα ανά εγκατάσταση: 

(α) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων και σε περίπτωση 

μισθωμένων ή παραχωρηθέντων κατ’ αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, 

αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς επίσης 

αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού 

παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ. 

4 Σε περίπτωση που ο αϊτών είναι κάτοχος άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων 

αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου. 

5 Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων αναλυτική κατάσταση 

των ιδιόκτητων Φ.Ι.Χ. μεταφοράς υγρών καυσίμων, εφόσον διαθέτει ο αϊτών, στην 

οποία επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους. 

6 
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αϊτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή. 

7 Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους. 

[….]». 

23.Επειδή στην επίμαχη Διακήρυξη προβλέπεται ότι: «[….]2.4.3.2 

Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την ......μελέτη 

ως ξεχωριστό Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης, περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
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Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης. Στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων θα αναφέρονται 

αναλυτικά οι προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών ώστε να ελεγχθεί η 

συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ανά είδος της ειδικής συγγραφής 

υποχρεώσεων. Στην τεχνική προσφορά αναφέρεται υποχρεωτικά ο 

παραγωγός του προσφερόμενου είδους. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν: 

α) το τμήμα της σύμβασης που τυχόν προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνουν. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την 

επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής της. 

Με την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του ο συμμετέχων υποβάλλει 

ηλεκτρονικά όσα από τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία αφορούν στα είδη του 

Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία συμμετέχει, δηλαδή οποιοδήποτε 

τεχνικό ή άλλο στοιχείο (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις, άδειες λειτουργίας, 

προδιαγραφές κ.λπ.) απαιτείται από την ......μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

& Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορριμμάτων και 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο 

άρθρο 4 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων αυτής) να προσκομιστεί κατά 

το στάδιο της αρχικής ηλεκτρονικής υποβολής στο στάδιο 

Δικαιολογητικά/Τεχνική προσφορά με την τεχνική προσφορά του 

συμμετέχοντα, ώστε να ελεγχθούν από την επιτροπή αξιολόγησης. Οι άδειες 

λειτουργίας να είναι εν ισχύ κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 

προσφοράς και οι τυχόν δηλώσεις να φέρουν υπογραφές από την ημερομηνία 

της ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και νεώτερη και οι οποίες να φέρουν ψηφιακή υπογραφή για τον 

συμμετέχοντα, αλλιώς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής αν αφορά και 
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υπογράφεται από τρίτους και όχι τον συμμετέχοντα (εφόσον δεν υπογράφεται 

ψηφιακά). Τυχόν ένορκες δηλώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

[…]2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και 

υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και 

με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο 

φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που 

περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, 

διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 

της παρούσας διακήρυξης, [….] ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που 

ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν 

θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
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εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 

του ν.4412/2016, [….]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης όπως αναλύεται στη ......ΜΕΛΕΤΗ 

(ΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) […..]ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

[….]ΑΡΘΡΟ 11 Τιμή 

Ι.Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την τιμή που 

προκύπτει μετά την εφαρμογή ποσοστιαίας έκπτωσης επί των τιμών του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος συμμετοχής. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή (μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ποσοστού 

έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δίνει τιμή για είδος μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής του προσφερόμενου 

ποσοστού έκπτωσης για είδος συμμετοχής (αφορά σε όλα τα είδη) 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη θα είναι σταθερό 

και αμετάβλητο καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν 

υπόκειται σε καμία αναθεώρηση. 

Η τιμή της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. 

Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες [….]β. ....... 

Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ 

ανά λίτρο. 

Λόγω του ότι η τιμή του λίτρου του ......, δεν παραμένει σταθερή αλλά 

αναπροσαρμόζεται, θα γίνουν δεκτές προσφορές οι οποίες θα προβλέπουν 

αναπροσαρμογές της τιμής (όχι όμως του προσφερόμενου ποσοστού 

έκπτωσης). 
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Ο συμμετέχων προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την 

ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρει επί της μέσης τιμής χονδρικής του λίτρου 

...... όπως αυτή ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την αντίστοιχη ημέρα παράδοσης της 

εκάστοτε ποσότητας η οποία θα συνοδεύεται από σχετικό δελτίο αποστολής. 

Η ισχύουσα τιμή κατά την τιμολόγηση θα είναι η μέση τιμή χονδρικής 

του λίτρου ...... που αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών 

καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας κατά την έκδοση του δελτίου αποστολής, την ημέρα 

παράδοσης, και όχι αυτή που ισχύει την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, 

εφόσον το τιμολόγιο εκδοθεί σε χρόνο που έχει εκδοθεί νέο δελτίο τιμών. 

Η ποσοστιαία έκπτωση δεν μπορεί να είναι αρνητική […..]ΕΙΔΙΚΗ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ […..]ΤΜΗΜΑ 2: ….. […..]Ο προμηθευτής θα 

πρέπει, με υπεύθυνη δήλωσή του η οποία θα συνοδεύει την ηλεκτρονική 

τεχνική προσφορά του προς επιβεβαίωση, να δύναται να διενεργεί τμηματικές 

παραδώσεις αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας ενώ ο μέγιστος χρόνος 

παράδοσης του υπό παραγγελία πετρελαίου να μην ξεπερνά τις δύο ημέρες 

από την παραγγελία της υπηρεσίας. 

Ο προμηθευτής θα επισυνάπτει της ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς 

του την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την οποία θα πρέπει να 

προκύπτει ότι δύναται να εκτελέσει τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο προμηθευτής θα αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση η οποία θα 

συνοδεύει την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του τα πλήρη στοιχεία 

προέλευσης του υπό προμήθεια πετρελαίου, δηλαδή χώρα παραγωγής, 

διυλιστήριο, εταιρείες εμπορίας κλπ [….]ΑΡΘΡΟ 4 Σχετικά με τα ζητούμενα 

είδη (άρθρα 1 – 3 της παρούσης). 

Σε κάθε περίπτωση επίκλησης παρόμοιων με τις ζητούμενες 

προδιαγραφών οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίζουν 

τα σχετικά έγγραφα, βεβαιώσεις, βιβλιογραφία και ότι άλλο θα είναι χρήσιμο 
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προκειμένου να βεβαιώνεται η αντιστοιχία των προτεινόμενων προδιαγραφών 

με τις αναφερόμενες στην παρούσα συγγραφή. 

Τα τεχνικά απαιτούμενα στοιχεία (Υπεύθυνες δηλώσεις, άδειες 

λειτουργίας, προδιαγραφές κ.λπ.) των άρθρων 1 έως και 3 της παρούσας 

ειδικής συγγραφής προσκομίζονται με την υποβολή της ηλεκτρονικής τεχνικής 

προσφοράς του συμμετέχοντα στον υποφάκελο «δικαιολογητικά/τεχνική 

προσφορά» μέχρι την καταληκτική ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής 

προσφορών, για τα κατά περίπτωση είδη για τα οποία συμμετέχει στο 

διαγωνισμό […]». 

24. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η 

διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το 

διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν 

(ΕΣ Πράξεις VI Tµήµατος 78/2007,19/2005,31/2003), όσο και τους 

διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε 

ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 

των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια, 

τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά µη νόμιμη 

τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007).  

25. Επειδή η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να 

αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., 

C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25 

και απόφαση SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 

25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα 

επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους 

όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ., C-278/14, SC Enterprise 

Focused Solutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27).  

26. Επειδή η αρχή της ίσης μεταχείρισης  προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι 

όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να 

διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη 
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του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός 

να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς 

υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να 

τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ 

μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος 

του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 

διέπουν την εν λόγω σύμβαση   (βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων τις αποφάσεις: της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS 

Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, σκέψη 110, και της 12ης 

Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 22ας Ιουνίου 

1993, Επιτροπή κατά Δανίας, C-243/89, EU:C:1993:257, σκέψη 33, της 25ης 

Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51, 

της 18ης Οκτωβρίου 2001, SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, 

σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C-213/07, EU:C:2008:731, 

σκέψη 45, της 24ης Μαΐου 2016, MT Højgaard και Züblin, C-396/14, 

EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, 

C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, Universale-

Bau, C-470/99, EU:C:2002:746, σκέψη 93, της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, 

C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV 

Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 10ης 

Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31).   

27. Επειδή, περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρµογή των όρων της 

διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 

υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, 

σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή 

κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54). 

28. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη 

διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να 
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αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (ΣτΕ 743/2000), 

σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της 

διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την εφαρμογή τους κατά τρόπο 

ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση 

προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac 

Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, σκέψεις 34 και 44 και απόφαση 

της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. 

I-2043, σκέψη 54) 

29. Επειδή η αρχή της τυπικότητας, η οποία διέπει γενικά τη διενέργεια 

των διαγωνισμών (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013, 

ΣτΕ 111/2006, 597/2007 κ. ά.) εξυπηρετεί τις ανάγκες της διαφάνειας, της 

αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και της ευχερούς 

εξέτασης και αξιολόγησής τους (Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ 

Έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2017, σελ. 195 επ.).  Σύμφωνα, δε, με την εν 

λόγω αρχή, δεν επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι 

οποίες θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων 

στοιχείων που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. 

 30. Επειδή, εξάλλου, σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη 

χρησιµοποιεί όρους, όπως «µε ποινή αποκλεισμού...», «µε ποινή 

απαραδέκτου….», «οι συµµετέχοντες πρέπει...» ή άλλους παρόµοιους, είναι 

προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε 

απόκλιση της προσφοράς από αυτούς οδηγεί σε απόρριψη της (βλ. Γνµδ ΝΣΚ 

70/2002). 

31. Επειδή στην υπό εξέταση προσφυγή, η προσφεύγουσα 

υποστηρίζει ότι η προσφορά της δεν έπρεπε να απορριφθεί διότι υπέβαλε με 

την προσφορά της άδεια προηγούμενης νομικής μορφής διότι δεν πρόκειται 

για διαφορετική εταιρεία ούτε η κατατεθείσα άδεια ανεστάλη αλλά βρίσκονταν 

σε ισχύ και ότι διαρκούσης της τροποποίησης της νομικής της εταιρείας δεν 

αναστέλλονται οι άδειες ούτε απαιτείται η έκδοση νέας άδειας αλλά λαμβάνει 

χώρα τυπική αλλαγή στη νομική μορφή της εταιρείας και εντωμεταξύ 
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συνεχίζεται κανονικά η εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, μεταξύ των 

οποίων και η πώληση πετρελαίου σε τελικούς καταναλωτές, η δε όποια 

καθυστέρηση δεν αποτελεί υπαιτιότητα της εταιρείας. Επικαλείται δε η 

προσφεύγουσα το καταστατικό της σύμφωνα με το οποίο η μετατρεπόμενη 

ομόρρυθμη εταιρεία εκχωρεί επίσης και μεταβιβάζει στη συνιστώμενη 

ανώνυμη εταιρεία χωρίς αποζημίωση κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο 

αγαθό, απαίτηση ή αξίωση ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμη τα 

στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ειδικά, ούτε 

περιλαμβάνονται πλήρως στο καταστατικό ή στην έκθεση εκτιμήσεως, είτε 

λόγω παραλείψεως τους εκ παραδρομής ή αβλεψίας, είτε γιατί αυτά είναι 

ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα 

πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα 

αναγκαία που προαπαιτούνται για τη λειτουργία της επιχειρήσεως, δεδομένου 

ότι η σταθερή πρόθεση των εταίρων είναι η μετατροπή της εταιρείας τους από 

ομόρρυθμη σε ανώνυμη εταιρεία οι με οποιονδήποτε λόγο και οποιανδήποτε 

αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσεως, δικαιώματα της 

μετατρεπόμενης εταιρείας να μεταβιβαστούν και να περιέλθουν στην ανώνυμη 

εταιρεία. Περαιτέρω, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι είχε υποβάλει, ήδη 

πριν την υποβολή της προσφοράς της, την υπ' αριθμ. πρωτ. ……… αίτηση 

στην αρμόδια αρχή για την τυπική αλλαγή της ισχύουσας άδειας και ότι είναι 

παράλογο όταν ένα νομικό πρόσωπο αλλάζει τη νομική του μορφή να 

αναστέλλεται η λειτουργία του και οι πάσης φύσεως άδειές του μέχρι η 

αρμόδια αρχή να ολοκληρώσει την τυπική διαδικασία ενώ το απαιτούμενο 

από τη Διακήρυξη έγγραφο υπάρχει, βρίσκεται σε ισχύ και έχει εμπρόθεσμα 

κατατεθεί από την ίδια με την προσφορά της. Σχετικά δε με το ότι δεν διαθέτει 

άδεια χονδρικής πώλησης, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι ουδόλως 

απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης άδεια συγκεκριμένου τύπου, 

λιανικής ή χονδρικής πώλησης, αφού ο τελικός καταναλωτής είναι η 

αναθέτουσα αρχή η οποία δεν προμηθεύεται το πετρέλαιο προκειμένου να το 

μεταπωλήσει, αλλά για ιδία χρήση και, ως εκ τούτου, το ζητούμενο δεν είναι το 
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είδος της άδειας, αλλά το γεγονός ότι η συμμετέχουσα εταιρεία να έχει τη 

δυνατότητα να εκτελέσει τη συγκεκριμένη προμήθεια, νόμιμα και νομότυπα 

δυνάμει της άδειας που κατέχει, ως προκύπτει και από την αναφορά της 

μελέτης ότι η συμμετέχουσα εταιρεία δύναται να προμηθευτεί το πετρέλαιο 

είτε από εταιρεία εμπορίας είτε από διυλιστήριο, ήτοι ο συμμετέχων αρκεί να 

διαθέτει άδεια λιανικής πώλησης πετρελαίου, προκειμένου να συμμετέχει 

έγκυρα στο διαγωνισμό και δεν έχει καμία σχέση το γεγονός ότι ζητείται 

ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης χονδρικής τιμής του πετρελαίου και δε 

συνάδει με το είδος της άδειας που κατέχει ο εκάστοτε συμμετέχων. 

Περαιτέρω, η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της αναφέρει ότι η 

διακήρυξη του διαγωνισμού δεν απαιτεί την προσκόμιση συγκεκριμένου 

τύπου άδειας από τους συμμετέχοντες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η 

Επιτροπή του διαγωνισμού δεν θα μπορούσε να αιτηθεί από τους 

συμμετέχοντες την προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου κρίνει ότι είναι 

απαραίτητο για την ορθή κρίση της επί της αξιολόγησης οποιουδήποτε 

σταδίου του διαγωνισμού κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου 

της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και ότι η ίδια η προσφεύγουσα με 

υπεύθυνη δήλωσή της δηλώνει ότι δεν διαθέτει άδεια εμπορίας πετρελαίου 

κίνησης κατά την υποβολή της προσφοράς της και ότι θα την εκδώσει σε 

μελλοντικό χρόνο μη δίνοντας στην Επιτροπή τη δυνατότητα για περαιτέρω 

διευκρινίσεις κατ΄ εφαρμογή της υποπαραγράφου 3.1.2.1 της διακήρυξης και 

του άρθρου 102 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Η δε  άδεια που προσκόμισε 

με την προηγούμενη νομική της μορφή είναι άδεια λιανικής πώλησης σε 

αντίθεση με τους έτερους δύο συμμετέχοντες στο Τμήμα 2 οι οποίοι 

προσκόμισαν (χωρίς να ζητείται εκ της διακήρυξης) άδεια πωλητή και 

χονδρικής πώλησης. Επιπλέον, η αναθέτουσα αρχή αναρωτιέται πώς η 

προσφεύγουσα, εφόσον στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών του 

Παρατηρητηρίου τιμών Υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων προσδιορίζονται σε διαφορετικό πίνακα η μέση τιμή λιανικής 

πώλησης ανά νομό και σε διαφορετικό πίνακα η μέση τιμή χονδρικής 
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πώλησης, η οποία είναι κατά το σύνηθες φθηνότερη, θα πωλήσει σε τιμές 

χονδρικής χωρίς άδεια πώλησης χονδρικής. Σχετικά δε με την οικονομική 

προφορά της προσφεύγουσας, η αναθέτουσα αρχή αναφέρει ότι δεν 

εξετάστηκε, ωστόσο, αρκεί ένας απλός έλεγχος ως προς το υπερβολικό 

ποσοστό έκπτωσης που έχει δώσει η προσφεύγουσα με αποτέλεσμα το ποσό 

που προκύπτει μετά την αφαίρεση του συγκεκριμένου ποσοστού από τη μέση 

τιμή χονδρικής πώλησης να είναι αξιοπερίεργα χαμηλότερο από όλες τις 

χαμηλότερες τιμές πώλησης ακόμη και πανελλαδικά όταν, παράλληλα, οι 

μέσες τιμές του πίνακα χονδρικής πώλησης είναι χαμηλότερες από τις μέσες 

τιμές λιανικής πώλησης. 

32. Επειδή σύμφωνα με την επίμαχη Διακήρυξη, στο άρθρο 2.4.3.2 

προβλέπεται ότι η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή 

με την ......μελέτη, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 

και προδιαγραφές πληρούνται καθώς και ότι περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. Επιπλέον ορίζεται ότι 

στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων θα αναφέρονται αναλυτικά οι 

προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών ώστε να ελεγχθεί η συμμόρφωσή 

τους με τις απαιτήσεις ανά είδος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και 

αναφέρεται υποχρεωτικά ο παραγωγός του προσφερόμενου είδους. 

Περαιτέρω, στο Παράρτημα IV όπου έχει ενσωματωθεί η ως άνω μελέτη,  

αναφέρεται ότι ο συμμετέχων προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει 

την ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρει επί της μέσης τιμής χονδρικής του 

λίτρου ...... όπως αυτή ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την αντίστοιχη ημέρα παράδοσης της 

εκάστοτε ποσότητας η οποία θα συνοδεύεται από σχετικό δελτίο αποστολής, 

ότι θα επισυνάπτει στην ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του την άδεια 

λειτουργίας της επιχείρησης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι 

δύναται να εκτελέσει τη συγκεκριμένη προμήθεια καθώς και ότι θα αναφέρει 
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με υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα συνοδεύει την ηλεκτρονική τεχνική 

προσφορά του, τα πλήρη στοιχεία προέλευσης του υπό προμήθεια 

πετρελαίου, δηλαδή χώρα παραγωγής, διυλιστήριο, εταιρείες εμπορίας κλπ. 

Εξάλλου, στο άρθρο 2.4.6 ορίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει 

προσφορά η οποία, μεταξύ άλλων, αποκλίνει από απαράβατους όρους περί 

σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με 

τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στο άρθρο 2.4.3 (Περιεχόμενο 

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς) (περ. α), 

περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση (περ. β), παρουσιάζει αποκλίσεις ως 

προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης (περ. ι), καθώς 

και η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται 

από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν 

από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους (περ. ια). 

33. Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, η προσφεύγουσα 

υπέβαλε με την  προσφορά της την υπ’αριθμ. πρωτ. …… «Άδεια πωλητή ...... 

(λιανικής) της εταιρείας ...... OE με έδρα την Οδό … .. του Δήμου ….. Νομού 

…» (ΑΔΑ: …..), ήτοι την άδεια που διέθετε υπό την προηγούμενη νομική της 

μορφή, ισχύος τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, 

«(α) Δύναται να προμηθεύεται τα ...... και φωτιστικό πετρέλαιο είτε από 

εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που κατέχουν την άδεια εμπορίας 

κατηγορίας Α του Ν.3054/2002 είτε από διυλιστήρια (β) Δύναται να πωλεί μόνο 

λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές». Επίσης, συνυπέβαλε υπεύθυνη δήλωση 

σύμφωνα με την οποία δηλώνει επί λέξει ότι: «δηλώνω ότι η εταιρεία έχει 

αλλάξει νομική μορφή στις 28/06/2021 (προσκομίζονται νομιμοποιητικά 

έγγραφα). Όσον αφορά την άδεια εμπορίας και διακίνησης ......, προσκομίζεται 

αυτή της Ο.Ε. διότι τα απαιτούμενα έγγραφα για την αντίστοιχη άδεια έκδοσης 

στην Α.Ε. έχουν καταχωρηθεί στην αρμόδια υπηρεσία και αναμένεται η έκδοσή 

της».  Με την υπό εξέταση προσφυγή της δε η προσφεύγουσα προσκομίζει 

και την υπ’αριθμ.  Πρωτ…… «Χορήγηση άδειας πωλητή ...... (Λιανικής) στην 
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«...... A.Ε» με έδρα επί της …., …., χωρίς αποθηκευτικούς χώρους» 

(ΑΔΑ:…..) στην οποία αναφέρεται ότι: «1. Ο κάτοχος της άδειας δύναται: 

 Να πωλεί μόνο λιανικώς ...... σε τελικούς καταναλωτές […]2. Ο 

κάτοχος της άδειας υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια τη διάρκεια ισχύος της: 

o Να προμηθεύεται τα ανωτέρω προϊόντα, με σύμβαση από εταιρείες 

εμπορίας πετρελαιοειδών, που κατέχουν άδεια εμπορίας κατηγορίας Α’ του 

Ν.3054/2002(ΦΕΚ230Α/2002) είτε από πωλητή ...... που διαθέτει 

αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 80m³ με άδεια λειτουργίας. Η σύμβαση 

αυτή υποβάλλεται και θεωρείται στην Υπηρεσία μας εντός 10 ημερών από την 

σύναψη της και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση 

λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, υποχρεούστε να συνάπτεται 

άμεσα νέα σύμβαση ακολουθώντας την ίδια διαδικασία […]». 

34. Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω αναλυθέντα, οι ισχυρισμοί της 

αναθέτουσας αρχής ότι ναι μεν δεν απαιτείται συγκεκριμένο είδος άδειας από 

τη Διακήρυξη αλλά ότι θα μπορούσε να αιτηθεί από τους συμμετέχοντες την 

προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου κρίνει ότι είναι απαραίτητο για την ορθή 

κρίση της επί της αξιολόγησης οποιουδήποτε σταδίου του διαγωνισμού κατ΄ 

εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016 τυγχάνουν απορριπτέοι ως αβάσιμοι καθώς η υποβολή της άδειας 

λειτουργίας του συμμετέχοντος δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής ή, εν πάση 

περιπτώσει, στοιχείο που δηλώνεται στο ΕΕΕΣ, στο οποίο αναφέρεται η ως 

άνω διάταξη, αλλά έγγραφο που πρέπει να προσκομιστεί επί ποινή 

αποκλεισμού με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς ώστε να προκύπτει ότι 

ο συμμετέχων δύναται να εκτελέσει τη συγκεκριμένη προμήθεια καθώς 

αποτελεί ρητώς σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης περιεχόμενο αυτής. 

Συνακόλουθα, βασίμως υποστηρίζει η προσφεύγουσα ότι κατά τη γραμματική 

ερμηνεία της Διακήρυξης, δεν απαιτείται ρητώς και σαφώς η υποβολή 

συγκεκριμένου είδους άδειας (λιανικής ή χονδρικής πώλησης). Περαιτέρω, οι 

ισχυρισμοί της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τους οποίους η 

προσφεύγουσα δεν θα εδύνατο να προσφέρει τιμές χονδρικής χωρίς άδεια 
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πώλησης χονδρικής και ότι το υπερβολικό ποσοστό έκπτωσης που έχει δώσει 

η προσφεύγουσα είναι αξιοπερίεργα χαμηλότερο από όλες τις χαμηλότερες 

τιμές πώλησης ακόμη και πανελλαδικά όταν, παράλληλα, οι μέσες τιμές του 

πίνακα χονδρικής πώλησης είναι χαμηλότερες από τις μέσες τιμές λιανικής 

πώλησης τυγχάνουν απορριπτέοι ως απαράδεκτοι δοθέντος ότι, ως αναφέρει 

στις απόψεις της, η οικονομική προσφορά της προσφεύγουσας δεν έχει 

αξιολογηθεί κατά το στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των 

συμμετεχόντων  και, ως εκ τούτου, η ΑΕΠΠ δεν θα εδύνατο να την 

αξιολογήσει το πρώτον υποκαθιστώντας την αναθέτουσα αρχή (πρβλ ΕΑ ΣτΕ 

54/2018). Ομοίως, απορριπτέος ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος είναι ο 

ισχυρισμός της αναθέτουσας αρχής ότι οι έτεροι δύο συμμετέχοντες στο 

Τμήμα 2 υπέβαλαν άδειες πωλητή και χονδρικής πώλησης, καθώς τούτο δεν 

αίρει το γεγονός ότι δεν απαιτείται ρητώς και σαφώς στα έγγραφα της 

σύμβασης συγκεκριμένο είδος άδειας ώστε να αποτελέσει νόμιμο λόγο 

αποκλεισμού της προσφεύγουσας.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης απαιτείται ρητώς η 

υποβολή με την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος άδειας λειτουργίας της 

επιχείρησης για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, γεγονός που δεν 

αμφισβητεί η προσφεύγουσα. Επομένως, για την υποβολή αποδεκτής 

προσφοράς η προσφεύγουσα όφειλε να υποβάλει με την τεχνική της 

προσφορά άδεια σε ισχύ. Ως δε προκύπτει από την άδεια πωλητή ...... της 

προηγούμενης εταιρικής μορφής καθώς και από την υπεύθυνη δήλωση που 

συνυπέβαλε με την τεχνική της προσφορά, η προσφεύγουσα δεν διέθετε 

άδεια σε ισχύ ως ανώνυμη εταιρεία, ήτοι με την νομική της μορφή κατά την 

υποβολή της προσφοράς, ως βασίμως υποστηρίζει η αναθέτουσα αρχή. 

Ειδικότερα, κατ’αρχήν, βασίμως η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η 

μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας δεν αναστέλλει τη λειτουργία της 

και τις ήδη εκδοθείσες άδειες και ότι, σύμφωνα με το καταστατικό της, η 

μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία εκχωρεί και μεταβιβάζει στη συνιστώμενη 

ανώνυμη εταιρεία κάθε δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση ή αξίωση ή λοιπά 



Αριθμός απόφασης: 48/2022 
 

 

 

40 
 

 

 

περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμη τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν 

κατονομάζονται ειδικά στο καταστατικό ή στην έκθεση εκτιμήσεως δοθέντος 

ότι  στο άρθρο 113 παρ. 3 του Ν.4601/2019 προβλέπεται ότι από την 

ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας, αυτοδικαίως οι διοικητικές 

άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να 

υφίστανται. Ωστόσο,  σύμφωνα με το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο της έκδοσης 

αδειών άσκησης δραστηριότητας πετρελαιοειδών προϊόντων, στην 

περίπτωση τροποποίησης της νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται 

τροποποίηση της ισχύουσας άδειας με την έκδοση νέας άδειας που αφορά 

στο νέο νομικό πρόσωπο για την οποία υποβάλλονται με την αίτηση του 

ενδιαφερόμενου συγκεκριμένα έγγραφα και δικαιολογητικά ανάλογα με τη 

νομική φύση της εταιρείας. Σύμφωνα δε με το Παράρτημα 4 του Κανονισμού 

Αδειών, εκτός του ότι διαφοροποιούνται τα έγγραφα που υποβάλλονται 

ανάλογα με το εάν η εταιρεία είναι ομόρρυθμη ή ανώνυμη, σε περίπτωση 

μετατροπής της νομικής φύσης της εταιρείας υποβάλλεται, κατά το άρθρο 12 

του Κανονισμού αδειών, αίτηση από τον ενδιαφερόμενο η οποία αξιολογείται 

εκ νέου εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσής της ανάλογα με τη 

νέα νομική μορφή της εταιρείας και εκδίδεται νέα άδεια καθώς θα εδύνατο υπό 

την νέα εταιρική μορφή να μην πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την 

έκδοσή της. Τούτο αποδεικνύεται και από την νέα άδεια πωλητή ...... την 

οποία προσκομίζει με την υπό εξέταση προσφυγή της η προσφεύγουσα η 

οποία εκδόθηκε στις 27-10-2021 και στην οποία ουδεμία αναφορά γίνεται 

στην προηγούμενη άδεια της ομόρρυθμης εταιρείας αλλά αναφέρονται οι υπ’ 

αρ. ......και ......αιτήσεις της προσφεύγουσας «με τις οποίες υποβλήθηκαν 

δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας πωλητή ......» καθώς και ότι 

«Χορηγούμε άδεια …….. (Λιανικής), διάρκειας ισχύος τεσσάρων (4) ετών με 

τα παρακάτω τυπικά στοιχεία: α. Κάτοχος άδειας: ...... A.Ε. Α.Φ.Μ.: ...... 

Δ.Ο.Υ: …». Με άλλα λόγια, χρησιμοποιείται το λεκτικό νέας άδειας και όχι 

τροποποιηθείσας σε ισχύ άδειας και με την προβλεπόμενη στον νόμο 

διάρκεια των τεσσάρων ετών. Οι δε ισχυρισμοί της προσφεύγουσας ότι 
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πρόκειται για τυπική μεταφορά της ισχύουσας άδειας στο όνομα της νέας 

νομικής μορφής της εταιρείας και περί  τυπικής αλλαγής στο σώμα του 

εγγράφου της αδείας δυνάμει του οποίου η εν ισχύ άδεια διακίνησης 

πετρελαίου με τα ίδια στοιχεία και ημερομηνίες λήξεως θα αναγράφει πάνω 

στο σώμα του εγγράφου Α.Ε. αντί Ο.Ε. πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι 

δοθέντος ότι, κατά τα ως άνω αναλυθέντα, γίνεται εκ νέου ουσιαστική εξέταση 

από την αρμόδια αρχή των υποβληθέντων με την αίτηση του ενδιαφερομένου 

εγγράφων ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας, ανεξαρτήτως του εάν 

υπό τον προγενέστερο εταιρικό τύπο είχε εκδοθεί σχετική άδεια. Επομένως, 

ενόψει της μεταβολής στη νομική μορφή της προσφεύγουσας, η επίμαχη 

υποβληθείσα άδεια έχρηζε ανάλογης τροποποίησης ώστε να ανταποκρίνεται 

στο νέο της εταιρικό σχήμα, προκειμένου να αποτελέσει το προσήκον τυπικό 

δικαιολογητικό συμμετοχής που, κατά την έννοια της διακήρυξης σε 

συνδυασμό και με τις ισχύουσες περί αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων 

διατάξεις (πρβλ ΔΕφΑθ 835/2012, σκ.9). Ως εκ τούτου, βασίμως υποστηρίζει 

η αναθέτουσα αρχή ότι η προσφεύγουσα, κατά την υποβολή της προσφοράς 

της στις 20-09-2021 ως ανώνυμη εταιρεία δεν διέθετε ούτε άδεια εμπορίας 

ούτε άδεια λιανικής εμπορίας σε ισχύ και για τον λόγο αυτό ορθώς απέρριψε 

την προσφορά της. Συνακόλουθα, ο οικείος λόγος της προσφυγής πρέπει να 

απορριφθεί.    

35. Επειδή, γίνεται δεκτή εν συνόλω, η εισήγηση. 

36.Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η προδικαστική προσφυγή πρέπει 

να απορριφθεί. 

37. Επειδή, ύστερα από τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, το 

παράβολο που κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363 

του Ν. 4412/2016). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει  την προδικαστική προσφυγή. 
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Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου.  

 

 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2021 και εκδόθηκε στις 13 

Ιανουαρίου 2022 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

  Η Πρόεδρος                                                  H Γραμματέας 

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ                             ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ 

 

 


