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Συνήλθε στην έδρα της στις 27 Ιουλίου 2021 με την εξής σύνθεση:  

Μιχαήλ Οικονόμου, Πρόεδρος-Εισηγητής, Ευαγγελία Μιχολίτση και Χρήστος 

Σώκος σε αναπλήρωση της Άννας Χριστοδουλάκου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

Α.Ε.Π.Π. 1240/18.06.2021 της προσφεύγουσας εταιρείας «...», νομίμως 

εκπροσωπούμενης (εφεξής καλουμένη «προσφεύγουσα»).   

Κατά του ΔΗΜΟΥ ... (εφεξής «αναθέτουσα αρχή»), όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται. 

Της παρεμβαίνουσας με την επωνυμία «...» νομίμως 

εκπροσωπούμενης.   

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει να 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με αριθμό 165/2021 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής και να αποκλειστούν οι εταιρείες «...» και 

«...» από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού για την Ομάδα Β-

Λιπαντικά,, της υπ' αριθμ. πρωτ. 349/08-01-2021 Διακήρυξης. 

Με την παρέμβαση επιδιώκεται η απόρριψη της προσφυγής.  

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, η προσφεύγουσα συμμετέχει στον Διεθνή, ανοικτό, 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων που προκηρύχθηκε από την 

αναθέτουσα αρχή με την υπ' αριθμ. πρωτ. 349/08-01-2021 διακήρυξη για την 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου ... 

και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2024», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων 

εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.126.575,74), με 
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ΦΠΑ 24%, όπως και οι εταιρείες «...», «...», «…» και «…». Συγκεκριμένα 

συμμετέχει για την ΟΜΑΔΑ Β - Λιπαντικά Δήμου ..., ενδεικτικού 

προϋπολογισμού εκατόν έντεκα χιλιάδων οκτακόσιων σαράντα εννέα ευρώ 

(111.849,00), πλέον ΦΠΑ 24%. Στις 07-06-2021 αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ το υπ' αριθ. 12/21 Πρακτικό της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου ..., (Αριθ. απόφασης 165/2021), με την οποία 

επικυρώνονται το από 19-02-2021 Πρακτικό No I και το από 07-04-2021 

Πρακτικό No II της Επιτροπής του διαγωνισμού, γίνονται δεκτές οι προσφορές 

όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και αναδεικνύονται προσωρινοί 

ανάδοχοι η εταιρεία «...» για τις ομάδες Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ και η εταιρεία «...» 

για την ΟΜΑΔΑ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ .... 

2.  Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής  έχει καταβληθεί νόμιμο e-

παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 363  του ν. 4412/2016 και άρθρο 5 του ΠΔ 

39/2017, με κωδικό … αξίας 600 Ευρώ € με την ένδειξη αυτόματης δέσμευσης 

γ) εκτύπωση από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ όπου  αναφέρεται ως κατάσταση 

παραβόλου «δεσμευμένο» και φέρεται ως «αυτόματης δέσμευσης»].    

3. Επειδή, η προσφυγή, ενόψει του αντικειμένου του διαγωνισμού, 

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 1 

του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 1 περ. α) του Π.Δ. 39/2017, καθώς και του 

χρόνου δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 περ. β), 61 παρ. 

1, 120 παρ. 1, 376 και 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και στην καθ’ ύλην 

και κατά χρόνο αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π. 

4. Επειδή, η προσφυγή έχει κατατεθεί νομίμως και εμπροθέσμως, 

σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α) 

και το άρθρο 8 παρ. 3 του Π.Δ. 39/2017, καθώς στις 07/06/2021, έλαβε γνώση 

της προσβαλλόμενης η προσφεύγουσα και η προσφυγή κατατέθηκε στις 

17.06.2021, δε, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιήθηκε 

αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. από την 

προσφεύγουσα δοθείσης . 
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5. Επειδή, καταρχήν μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκεί η 

προσφεύγουσα την προδικαστική προσφυγή, καθώς, επιδιώκει την αποδοχή 

της προσφυγής της, επί τω τέλει ανάληψης της εν θέματι σύμβασης.   

6. Επειδή, στις 22.06.2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε 

κοινοποίηση της υπό εξέταση προσφυγής προς κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο 

μέσω του συστήματος «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. α) του Π.Δ. 39/2017. Επ’ αυτής ασκήθηκε 

παραδεκτώς η  από 01/07/2021 οικεία παρέμβαση μέσω κατάθεσης στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

7. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή, απέστειλε έγγραφο απόψεων της επί 

του προσφυγής της προσφεύγουσας στις 29/06/2021 όπου αιτείται την 

απόρριψη της. Επ’ αυτών ασκήθηκε παραδεκτώς το από 05/07/2021 οικείο 

υπόμνημα της προσφεύγουσας μέσω κατάθεσης στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού. 

8. Επειδή, από την οικεία διακήρυξη απαιτείται: «Άρθρο 1.3: 

«Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, για 

τη συνολική ωστόσο ποσότητα κάβε τμήματος». Άρθρο 2.4.3.2: «...Η τεχνική 

προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην Τεχνική Έκθεση-Τεχνική 

Περιγραφή-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός που συνοδεύει την παρούσα 

διακήρυξη, περιγράφονται ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 

άνω Παράρτημα. Άρθρο 2.4.6: «...Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα 

αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών απορρίπτει σε 

κάθε περίπτωση προσφορά, η οποία θ) παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα 

δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και 

αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

Από τη μελέτη της διακήρυξης (σελ. 4 από 12), απαιτείται όπως τα 

προσφερόμενα λιπαντικά: i. «...Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας 
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ISO 9001/2008 τόσο της συμμετέχουσας εταιρείας (για εμπορία, αποθήκευση, 

διανομή και εξυπηρέτηση μετά την πώληση) όσο και της παραγωγικής εταιρείας 

(για παραγωγή, αποθήκευση, συσκευασία, εμπορία, διανομή και εξυπηρέτηση 

μετά την πώληση) επί ποινή αποκλεισμού, όπως επίσης από πιστοποιητικά 

ποιότητας κατά ISO 14001/2004 και OHSAS 18001/2007 (για παραγωγή, 

αποθήκευση, συσκευασία, εμπορία, διανομή και εξυπηρέτηση μετά την πώληση) 

της παραγωγικής εταιρείας». ii. Σε επίσημο έγγραφο της παραγωγικής εταιρίας 

θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα τυπικά φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά, όπως: δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής- 

θόλωσης, αντοχή στην οξείδωση (ASTM D-5481), TAN οξύτητας, ΤΒΝ 

Αλκαλικότητα, τέφρα, δείκτης αντοχής του λιπαντικού (150 eC) (ASTM D-5481), 

αντοχή στη διάτμηση, απώλεια εξάτμισης, καθώς και διάρκεια ζωής του 

λιπαντικού (διανυθέντα χλμ. οχήματος ή ώρες λειτουργίας. iii. «...Θα καλύπτουν 

συσσωρευτικά τις παρακάτω ανά είδος τεχνικές προδιαγραφές». Από τις 

διευκρινίσεις οι οποίες δόθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή με το από 09-02-

2021 έγγραφο της, απαιτείται όπως: α. «...Τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής 

καύσης θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 526/2005, ενώ τα λοιπά λιπαντικά 

θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των ΚΥΑ 12/95,349/12,350/12, 430/12 και 

322/2000, όπως ισχύουν ανάλογα με το είδος. Στα τεχνικά φυλλάδια που θα 

κατατεθούν θα αναγράφονται τα τυπικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που 

απαιτούνται από τις προαναφερόμενες ΚΥΑ». β. «...Οι προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί κατά ..., είτε έτους 2016, είτε παλαιότερων εκδόσεων του ..., ισχύουν 

ως έχουν και πρέπει να έχουν λάβει ανάλογη έγκριση κυκλοφορίας από το 

Γενικό Χημείο του Κράτους». 

9. Eπειδή, όπως έχει κριθεί υπό το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς 

περί διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, η πράξη περί παροχής 

διευκρινίσεων η οποία ενσωματώνεται στο κανονιστικό πλαίσιο του 

διαγωνισμού αποτελεί πράξη εκτελεστή, υποκείμενη σε προδικαστική 

προσφυγή και εφ' όσον δεν έχει αμφισβητηθεί η νομιμότητά της, οι παρεχόμενες 

με αυτήν διευκρινίσεις εντάσσονται στο κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού, 

συμπληρώνοντας τους σχετικούς όρους της διακήρυξης, στους οποίους 
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αναφέρονται (προβλ. Ε.Α. ΣτΕ 190/2015). Εν προκειμένω οι απαιτήσεις της 

διακήρυξης, όπως και διευκρινίσεις οι οποίες παρεσχέθησαν με το σχετικό 

έγγραφό της, ουδέποτε αμφισβητήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς «...» και 

«...». Συναφώς, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι οι ως 

άνω εταιρείες δεν άσκησαν προδικαστική προσφυγή τόσο κατά της διακήρυξης, 

όσο και κατά των διευκρινίσεων, ούτε έχουν καταθέσει την προσφορά τους με 

σχετική επιφύλαξη, με απόρροια να τεκμαίρεται νομίμως έχουν αποδεχθεί 

ανεπιφύλακτα τους όρους της επίμαχης διακήρυξης. 

10. Επειδή, η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί το κανονιστικό 

πλαίσιο του διαγωνισμού (Ε.Α. ΣτΕ 352/2016) και ως κανονιστική πράξη, 

δεσμεύει με τους όρους της, τόσο τους τρίτους προς τους οποίους απευθύνεται 

(οικονομικοί φορείς), όσο και το ίδιο το νομικό πρόσωπο που προκηρύσσει τον 

σχετικό διαγωνισμό (αναθέτουσα αρχή), το οποίο υποχρεούται εφεξής και μέχρι 

τέλους της διαδικασίας του διαγωνισμού να εφαρμόζει τα όσα ορίζονται σε αυτή 

(βλ. ενδεικτικά Πράξεις VI Τμήματος ΕλΣυν 181/2006, 31/2003,105/2003, 

294/2010, 224, 78/2007, 19/2005 κ.ά.). Η 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 Τμήματος 78/2007). Ταυτόχρονα, 

επιβάλλεται να προσδιορίζονται επακριβώς σε αυτήν τα προς συμμετοχή στον 

διαγωνισμό απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά την κατάθεση της 

προσφοράς, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Άλλωστε, η αρχή της 

δεσμευτικότητας της διακήρυξης κατοχυρώνεται και στο ενωσιακό δίκαιο, αφού 

κάθε απόκλιση από τους όρους αυτής αποτελεί παραβίαση της αρχής της 

ισότητας των διαγωνιζομένων (βλ. Πράξη VI Τμήματος ΕλΣυν 70/2006). 

11 Επειδή, οι αρχές της τυπικότητας, της διαφάνειας και της 

δημοσιότητας που διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς επιτάσσουν να 

καθορίζονται σαφώς στην διακήρυξη οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

στον διαγωνισμό καθώς και τα κριτήρια ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης (βλ. 
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ΕΣ 133/2008, Πράξη, Τμ. VI) με στόχο την επίτευξη πλήρους διαφάνειας και 

προστασίας του ανταγωνισμού (βλ. ΕΣ 2263/2011, 2016/2010, Τμ. VI). 

12. Επειδή, σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή κρίνει τις 

προσφορές επί ίσοις όροις και με προσήλωση στην λεκτική αποτύπωση των 

όρων της κανονιστικής πράξης στα πλαίσια της αρχής της τυπικότητας, 

απορρίπτοντας κατά δέσμια αρμοδιότητα προσφορά που παραβιάζει 

απαράβατους όρους της διακήρυξης. 

13. Επειδή, οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και 

η απόκλιση των προσφορών από αυτές συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους, 

εκτός εάν ορισμένες προδιαγραφές είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη 

προαιρετικές (ΣτΕ ΕΑ 192/2012, 291/2011, ΔΕφ Αθ. 230/2012, ΕΣ Τμ. Μείζ.-

Επταμ. 2446/2012, Γνωμ. ΝΣΚ 521/2011). Από το συνδυασμό των ανωτέρω 

όρων της διακήρυξης, η οποία αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο του 

διαγωνισμού και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή όσο και τους 

διαγωνιζόμενους (βλ. Ε.Α. ΣτΕ 523/2010), συνάγεται ότι απόκλιση της 

προσφοράς διαγωνιζόμενου από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

χαρακτηρίζεται υποχρεωτικώς ως ουσιώδης όταν οι προδιαγραφές αυτές έχουν 

ρητώς χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι ή όταν η απόκλιση 

συνίσταται σε έλλειψη ιδιότητας του προϊόντος η οποία ρητώς και ειδικώς 

προβλέπεται από τη διακήρυξη και δεν παρέχεται, κατά τη διατύπωση ή την 

έννοιά της, περιθώριο παραγνωρίσεως ή καλύψεως της αντίστοιχης ελλείψεως. 

Εξάλλου, σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη χρησιμοποιεί όρους, όπως «σε 

ποινή αποκλεισμού...», «αε ποινή απαραδέκτου. οι συμμετέχοντες πρέπει...» ή 

άλλους παρόμοιους όρους, όπως «...Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να 

καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές», είναι προφανές ότι οι όροι 

αυτοί θεωρούνται ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε απόκλιση της 

προσφοράς από αυτούς οδηγεί σε απόρριψή της (βλ. Γνμδ ΝΣΚ 70/2002). 

Συνεπώς, εάν έστω και ένα προϊόν δεν προσφέρεται ή δεν καλύπτει 

συσσωρευτικά όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, ή δεν έχει έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται από το 

Γενικό Χημείο του Κράτους για όλες τις απαιτούμενες από τη μελέτη 
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προδιαγραφές, ή δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της μελέτης της διακήρυξης, 

όπως αναλυτικά αναφέρονται, τότε το προϊόν απορρίπτεται και συνεπώς 

απορρίπτεται όλη η ομάδα των λιπαντικών. 

15. Επειδή, εν συνεχεία η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι «…για το υπ' 

αριθμ. 3 προϊόν της μελέτης απαιτείται Λάδι για βενζινοκινητήρες με 

προδιαγραφές ... C3-12, Α3/Β3-04, Α3/Β4-04 και API SN/SM/SL. Προσφέρει το 

λιπαντικό GAND TORQUE EXTRA SPORT SAE 5W/40, με προδιαγραφές ... 

C3-16, Α3/Β4-08 και API SN/CF. Το προσφερόμενο λιπαντικό της GAND OIL 

δεν καλύπτει τις προδιαγραφές ... C3-12, Α3/Β3-04 και Α3/Β4-04, όπως ρητά και 

επί ποινή αποκλεισμού διευκρινίστηκε με το από 09-02-2021 (Συν. 1) έγγραφο 

της Αναθέτουσας Αρχής, που απαιτεί όπως: «...Οι προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί κατά ..., είτε έτους 2016. είτε παλαιότερων εκδόσεων του ..., ισχύουν  και 

πρέπει να έχουν λάβει ανάλογη έγκριση κυκλοφορίας από το Γενικό Χημείο του 

Κράτους». Το προσφερόμενο λιπαντικό έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας από το 

Γενικό Χημείο του Κράτους εκδόσεων κατά ... C3-2016 και Α3/Β4 2008 και όχι 

εκδόσεων κατά ... C3-2012 και Α3/Β3 και Α3/Β4-2004, που ρητά απαιτείται από 

τη διακήρυξη, αντίστοιχα. Οι απαιτήσεις των εκδόσεων ... των ετών 2004, 2008, 

2012 και 2016 είναι διαφορετικές και η έκδοση ..., π.χ. έτους 2016, δεν καλύπτει 

όλες τις απαιτήσεις του ... 2004, 2008 και 2012. Άρα το προσφερόμενο 

λιπαντικό πρέπει να απορριφτεί διότι αφ' ενός μεν δεν καλύπτει τις 

προδιαγραφές ... C3-12, Α3/Β3 και Α3-Β4-04 και αφ' ετέρου δεν έχει λάβει 

έγκριση κυκλοφορίας για τις προσφερόμενες προδιαγραφές από το Γενικό 

Χημείο του Κράτους και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί όλη η Ομάδα Β - 

Λιπαντικά Δήμου Bέροιας. Για το υπ' αριθμ. 6 προϊόν της μελέτης, απαιτείται 

Αντιψυκτικό κινητήρων έτοιμο για χρήση, με προδιαγραφές ASTM D-3306, 

4656, 4985, Γ.Χ.Κ. 349/12, BS 6580, SAE J 1034, JIS KIS 2234 και AFNOR 

NFR 15601. Προσφέρει το αντιψυκτικό ANTIFREEZE LONGLIFE PLUS. To 

προσφερόμενο αντιψυκτικό δεν καλύπτει τόσο την προδιαγραφή Γ.Χ.Κ. 349/12. 

όσο και την προδιαγραφή BS 6580. Για να πληρούνται οι προαναφερόμενες δύο 

προδιαγραφές, θα έπρεπε στο τεχνικό φυλλάδιο που έχει καταθέσει στα 

δικαιολογητικά της τεχνικής του προσφοράς, να αναγράφονται όλες οι ποιοτικές 
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απαιτήσεις που προβλέπονται τόσο από την ΚΥΑ 349/12, όσο και από τη BS 

6580. Η προαναφερόμενη απαίτηση αναγραφής όλων των τυπικών και 

φυσικοχημικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται, αφ' ενός με τις ΚΥΑ που 

διέπουν το διαγωνισμό και αφ' ετέρου από τις διευκρινίσεις της αναθέτουσας 

αρχής (Συν. 1), που αναφέρει: «...Στα τεχνικά φυλλάδια που θα κατατεθούν θα 

αναγράφονται τα τυπικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από 

τις προαναφερόμενες ΚΥΑ». Στην παρ. Β.2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 349/12 (Συν. 

2) φαίνονται οι ποιοτικές απαιτήσεις τις οποίες και πρέπει να πληρούν τα υγρά 

ψύξης, έτοιμα για χρήση, οι οποίες απαιτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 

ποιοτικές απαιτήσεις του Πίνακα 1 της ΚΥΑ και όλες οι εξετάσεις του 

προαναφερόμενου Πίνακα θα γίνονται με τη μέθοδο και τα οριζόμενα στο 

πρότυπο BS 6580 (Συν. 3). Από την ανάγνωση του τεχνικού φυλλαδίου που έχει 

καταθέσει το προσφερόμενο αντιψυκτικό δεν καλύπτει την ποιοτική απαίτηση 

«Απώλεια μάζας σε υάλινη συσκευή εν θερμώ», η οποία απαίτηση αναφέρεται, 

σύμφωνα με την παρ. 10 του προτύπου BS 6580, στην επίδραση στα μέταλλα 

και στα κράματα αυτών τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 

συστημάτων ψύξης. Η μη αναγραφή επί του τεχνικού φυλλαδίου της ποιοτικής 

απαίτησης του Πίνακα 1 «Απώλεια μάζας σε υάλινη συσκευή εν θερμώ», είναι 

ουσιώδης διότι η μη συμμόρφωση του αντιψυκτικού με την προαναφερόμενη 

απαίτηση, θέτει όρια ως προς την επίδραση των αντιπηκτικών υγρών στα 

διάφορα μέταλλα που απαιτούνται για την κατασκευή των ψυκτικών 

κυκλωμάτων, σύμφωνα με την παρ. 10 του BS 6580. Η μη τήρηση των 

προδιαγραφόμενων ορίων συνεπάγεται σημαντικές φθορές στο όλο κύκλωμα 

ψύξης των οχημάτων. Άρα το προσφερόμενο προϊόν πρέπει να απορριφτεί και 

συνεπώς πρέπει να απορριφθεί όλη η Ομάδα Β -Λιπαντικά Δήμου ..., διότι δεν 

πληροί όλες τις ποιοτικές απαιτήσεις της ΚΥΑ 350/12 (Γ.Χ.Κ. 349/12) και της BS 

6580. Η κάλυψη επί των τεχνικών φυλλαδίων όλων των τυπικών φυσικοχημικών 

χαρακτηριστικών, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, τόσο από τη μελέτη της 

διακήρυξης (Συν. 5), όσο και από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από την 

αναθέτουσα αρχή με το (Συν. 1) έγγραφό της». 
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16. Επειδή, περαιτέρω, για την εταιρεία «...» η προσφεύγουσα 

υποστηρίζει, ότι «για το υπ' αριθμ. 1 προϊόν της μελέτης απαιτείται Λάδι για 

πετρελαιοκινητήρες με προδιαγραφές ... Ε7, Α3/Β3, Α3/Β4 και API CI-4/CH-

4/CF-4/CF-2/CG-4/SL/SJ. Προσφέρει το λιπαντικό TAURUS XD SAE 15W/40, 

με προδιαγραφές ... Ε7, Α3/Β4 και API CI-4/SL. Το προσφερόμενο λιπαντικό 

δεν καλύπτει την προδιαγραφή API CF-2. Η προδιαγραφή API CF-2 είναι 

αυτόνομη προδιαγραφή και δεν καλύπτεται από καμία νεότερη προδιαγραφή, 

σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 30/004/000/3528/07-09-2017 έγγραφο του 

Γενικού Χημείου του Κράτους (Συν. 4), που αναγράφει: «...Στο σύστημα 

κατηγοριοποίησης λιπαντικών API με εξαίρεση την προδιαγραφή API CF-2, κάθε 

επόμενη προδιαγραφή υπερκαλύπτει κάθε προηγούμενη κατηργημένη ή μη» Για 

το υπ' αριθμ. 2 προϊόν της μελέτης απαιτείται Λάδι για πετρελαιοκινητήρες με 

προδιαγραφές ... Ε7/Ε4, Β4/Β3/Α3 και API CI-4/CF/CE/CD, Μ.Β. 228.5. 

Προσφέρει το λιπαντικό TAURUS SHC SAE 10W/40 με προδιαγραφές API CI-

4/SL και ... Ε7, Α3/Β4. To προσφερόμενο λιπαντικό δεν καλύπτει τις 

προδιαγραφές ... Ε4 και Μ.Β. 228.5. Η προδιαγραφή ... Ε4 είναι αυτόνομη 

προδιαγραφή, είναι σε ισχύ, σύμφωνα με το ... έτους 2016 και δεν καλύπτεται 

από καμία νεότερη, σύμφωνα με το (Συν. 4) έγγραφο του Γενικού Χημείου του 

Κράτους που αναγράφει: «...Το σύστημα κατηγοριοποίησης λιπαντικών κατά ... 

περιλαμβάνει τρεις σειρές, τη σειρά ΑΒ, τη σειρά Ε και τη σειρά C. Κάθε 

μεταγενέστερη προδιαγραφή μιας σειράς υπερκαλύπτει - αντικαθιστά μία 

κατηργημένη της ίδιας σειράς». Το κατατιθέμενο ISO 9001/2015 της 

συμμετέχουσας εταιρείας «...» δεν είναι πιστοποιημένο για τις δραστηριότητες 

αποθήκευση και διανομή. Επίσης, τα κατατιθέμενα ISO 9001/2015,14001/2015 

και OHSAS 18001/2007 της παραγωγικής εταιρείας, δεν είναι πιστοποιημένα για 

την δραστηριότητα εξυπηρέτηση μετά την πώληση των λιπαντικών. Οι 

προαναφερόμενες πιστοποιήσεις απαιτούνται από τη μελέτη της διακήρυξης, επί 

ποινή αποκλεισμού (Συν. 5). Δεν έχει καταθέσει διάρκεια ζωής (ώρες 

λειτουργίας ή διανυθέντα χλμ. οχήματος), για τα υπ' αριθμ. 6,8,11,12 και 13 

λιπαντικά. Η κατάθεση της διάρκειας ζωής απαιτείται από τη μελέτη, επί ποινή 

αποκλεισμού (Συν. 5). Δεν έχει καταθέσει τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) με τα 
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φυσικοχημικά χαρακτηριστικά για το υπ' αριθμ. 14 προϊόν της μελέτης. Άρα όλα 

τα προαναφερόμενα λιπαντικά πρέπει να απορριφθούν και συνεπώς πρέπει να 

απορριφθεί όλη η Ομάδα Β - Λιπαντικά Δήμου ...». 

17. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τις ως άνω απόψεις της υποστηρίζει, 

ότι «Ως προς τον α΄ λόγο της προσφυγής κατά της προσφοράς της εταιρείας ...:. 

Για το προϊόν υπ’ αριθμ. 3 της μελέτης (Λάδι για βενζινοκινητήρες), ο ως άνω 

οικονομικός φορέας προσφέρει προϊόν με προδιαγραφές ... C3-16 και A3/B4-08 

το οποίο υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού συνδέσμου 

κατασκευαστών αυτοκίνητων ..., που ήταν ... C3-12 και A3/B4-04, αφού οι νέες 

προδιαγραφές των λιπαντικών του 2016 σε σχέση με του 2012, είναι ακόμα πιο 

απαιτητικές διότι στηρίζονται σε πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, σε χρήση 

νέων υλικών, πιο ανθεκτικών εξαρτημάτων και στην πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή 

περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικά τη νομοθεσία που έχει να κάνει με τις 

εκπομπές καυσαερίων. Επίσης σύμφωνα με το συνημμένο 4 της προσφυγής 

έγγραφο του γενικού Χημείου του κράτους, ορίζεται ότι «Το σύστημα 

κατηγοριοποίησης λιπαντικών κατά ... περιλαμβάνει τρεις σειρές. Την σειρά ΑΒ, 

την σειρά Ε και την σειρά C. Κάθε μεταγενέστερη προδιαγραφή μιας σειράς 

υπερκαλύπτει – αντικαθιστά μια καταργημένη της ίδια σειράς». Συνεπώς το υπ’ 

αριθμ. 3 προϊόν με προδιαγραφές ... C3-16 και A3/B4-08 υπερκαλύπτει τις 

απαιτήσεις της μελέτης. Ως προς τον β΄ λόγο της προσφυγής κατά της 

προσφοράς της εταιρείας ...:. Για το υπ’ αριθμ. 6 προϊόν της μελέτης 

(αντιψυκτικό κινητήρων έτοιμο προς χρήση) και σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του προϊόντος που κατέθεσε η εν λόγω εταιρία, θεωρούμε ότι 

καλύπτει τόσο την απαίτηση της προδιαγραφής του ΓΧΚ 349/12, όσο και την 

προδιαγραφή BS 6580. Ως προς τους λόγους (α΄, β΄, γ΄ και ε΄) της προσφυγής 

κατά της προσφοράς της εταιρείας ...ύστερα από επανέλεγχο της τεχνικής 

προσφοράς της, διαπιστώνουμε ότι αυτοί είναι βάσιμοι». 

            18. Επειδή, η παρεμβαίνουσα υποστηρίζει, ότι «Η προσφορά μας 

εναρμονίζεται πλήρως με το άρθρο 2.4.3.2 «H τεχνική προσφορά θα πρέπει να 

καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή στην Τεχνική Έκθεση- Τεχνική Περιγραφή -Ενδεικτικός 
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προϋπολογισμός που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη, περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ως άνω Τεχνική 

Έκθεση». Η προσφορά μας δεν 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 την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσης διακήρυξης» (Άρθρο 2.4.6.β). Η προσφορά μας δεν παρουσιάζει 

«ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης» (Άρθρο 2.4.6.θ). Αναφορικά με την προδικαστική 

προσφυγή της προσφεύγουσας εταιρείας λεκτέα τα εξής: Η προδικαστική 

προσφυγή αναφέρεται σε δύο (2) λόγους -κατά τους ισχυρισμούς της εταιρείας 

...-επί της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας μας- για τους οποίους λόγους η 

προσφορά της εταιρείας πρέπει να απορριφθεί. Επί των αιτιάσεων της 

προσβαλλόμενης πράξης επικαλούμεθα τα εξής: 1. Στην από 01-12-2020 

Μελέτη, Τεχνικές Προδιαγραφές, 5. Λιπαντικά για το υπ' αριθμ. 3 λιπαντικό 

αναγράφεται: «3 Λάδι για βενζινοκινητήρες SAE 5W/40 Full συνθετικό Πρέπει να 

καλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων σύγχρονης τεχνολογίας τουλάχιστον 

Euro VI και να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις προδιαγραφές ... C3-12, A3/B3-

04, Α3/Β4-04 API SN/SM/SL, και στις απαιτήσεις των μεγαλύτερων 

κατασκευαστών : ...229.51, VW 502.00/505.00, … LongLife-04, κ.λ.π.». Για το 

συγκεκριμένο προϊόν η εταιρεία μας προσέφερε το GAND TORQUE EXTRA 

SPORT SAE 5W-40 FULL SYNTHETIC με προδιαγραφές API SN/CF, ... C3-16, 

A3/B4-08, MB 229.51, VW 505.00/502.00, … Longlife-04, GM dexos 2, … A40. 

Το εν λόγω προϊόν καλύπτει όλες τις αναγραφόμενες στο προσκομιζόμενο 

τεχνικό φυλλάδιο προδιαγραφές, ήτοι API SN/CF, ... C3-16, A3/B4-08, MB 

229.51, VW 505.00/502.00, … Longlife-04, GM dexos 2, … A40. Επιπλέον η 

εταιρεία μας προσκομίζει το υπ' αριθμ. 30/004/000/874/26.01.2021 έγγραφο 
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από το Γενικό Χημείο του Κράτους δια του οποίου βεβαιώνεται η έγκριση 

κυκλοφορίας του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά. Συγκεκριμένα το προϊόν 

… TORQUE EXTRA SPORT SAE 5W-40 FULL SYNTHETIC με προδιαγραφές: 

API SN/CF, ... C3-16, A3/B4-08 έχει λάβει αριθμό καταλόγου: 80586/21 

(επισυναπτόμενο Έγγραφο 1). H αναγραφή του αριθμού -16 δίπλα στην 

προδιαγραφή ... C3, υποδηλώνει ότι οι προδιαγραφή αυτή είναι καταχωρημένη 

σύμφωνα με το ... έτους 2016, ενώ η αναγραφή του -08 δίπλα στην 

προδιαγραφή Α3/Β4 υποδηλώνει ότι η προδιαγραφή αυτή είναι καταχωρημένη 

σύμφωνα με το ... έτους 2008. Αντίστοιχα, ως προς τις απαιτούμενες από την 

αναθέτουσα αρχή προδιαγραφές, η αναγραφή του αριθμού-12 δίπλα στην 

προδιαγραφή ... C3 υποδηλώνει ότι οι προδιαγραφή αυτή είναι καταχωρημένη 

σύμφωνα με το ... έτους 2012. ενώ η αναγραφή του -04 δίπλα στην 

προδιαγραφή Α3/Β3 και Α3/Β4 υποδηλώνει ότι οι προδιαγραφές αυτές είναι 

καταχωρημένες σύμφωνα με το ... έτους 2004. Επομένως, σε καμία περίπτωση 

δεν πρόκειται για διαφορετικές προδιαγραφές αλλά για ίδιες προδιαγραφές οι 

οποίες απλώς έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ... διαφορετικών 

ετών. Κάθε τέσσερα χρόνια το πρότυπο ... ανανεώνεται με αποτέλεσμα κάθε νέο 

πρότυπο να φέρει νεότερες προδιαγραφές, ακριβέστερες ως προς τα τεστ που 

υφίστανται και συνεπώς υπερκαλύπτει τις προγενέστερές του προδιαγραφές. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν οι προδιαγραφές που προσέφερε η 

εταιρεία μας, ήτοι ... C3-16 (υπ. C3 καταχωρημένη σύμφωνα με το ... του έτους 

2016) υπερκαλύπτει την προδιαγραφή ... C3-12 (υπ. C3 καταχωρημένη 

σύμφωνα με το ... του έτους 2012) και η προδιαγραφή ... A3/B4-08 (υπ. Α3/Β4 

καταχωρημένη σύμφωνα με το ... του έτους 2008) υπερκαλύπτει την 

προδιαγραφή ... Α3/Β4-04 (υπ. Α3/Β4 καταχωρημένη σύμφωνα με το ... του 

έτους 2004). Τούτο προκύπτει και από το υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου: 

30/004/000/3528/07-09-2017 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους στο 

οποίο αναγράφονται τα εξής: «1) στο σύστημα κατηγοριοποίησης λιπαντικών 

ΑΡΙ με εξαίρεση την προδιαγραφή CF-2 κάθε επόμενη προδιαγραφή 

υπερκαλύπτει κάθε προηγούμενη καταργημένη ή μη. Το σύστημα 

κατηγοριοποίησης λιπαντικών ... περιλαμβάνει τρεις σειρές την σειρά Α, Β, την 
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σειρά Ε και την σειρά C. Κάθε μεταγενέστερη προδιαγραφή μιας σειράς 

υπερκαλύπτει- αντικαθιστά μια καταργημένη της ίδιας σειράς (επισυναπτόμενο 

Έγγραφο 2). Επομένως εταιρείες παραγωγής λιπαντικών ακολουθώντας πιστά 

τα προβλεπόμενα από API, ... δεν αναγράφουν καταργημένες προδιαγραφές 

εφόσον το προϊόν τους παρήχθη μεταγενέστερα». Συνεπώς, οι προσφερθείσες 

προδιαγραφές της εταιρείας μας όχι μόνο ήταν σύμφωνες αλλά και 

υπερκάλυψαν τις ζητούμενες από την αναθέτουσα αρχή προδιαγραφές. 

Επιπροσθέτως, η προσφερθείσα από την εταιρεία μας προδιαγραφή ... A3/B4 

υπερκαλύπτει την ζητούμενη από την αναθέτουσα αρχή προδιαγραφή ... Α3/Β3 

και είναι κατάλληλη για όπου απαιτείται η τελευταία, σύμφωνα με κάθε 

δημοσιευμένο ... (ήτοι ... 2016, 2012, 2008, 2004 κ.α.). Αυτό προκύπτει και από 

το υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου 30/004/000/4376/08-11-2016 έγγραφο του Γενικού 

Χημείου του Κράτους όπου αναγράφεται το εξής: «Η προδιαγραφή Α3/Β4 είναι 

κατάλληλη για κινητήρες που απαιτείται Α3/Β3». Επομένως η προδιαγραφή ... 

A3/B4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές όπου απαιτείται 

προδιαγραφή ... Α3/Β3 και έχοντας καταχωρηθεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους 

σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα δημοσιευμένα πρότυπα ... (2016, 2012, 2008, 

2004, κ.α.). Για παράδειγμα, η προδιαγραφή ... A3/B4-16 (υπ. Α3/Β4 

καταχωρημένη σύμφωνα με το ... του έτους 2016) υπερκαλύπτει την 

προδιαγραφή ... A3/B3-16 (υπ. Α3/Β3 καταχωρημένη σύμφωνα με το ... του 

έτους 2016), η προδιαγραφή ... A3/B4-12 (υπ. Α3/Β4 καταχωρημένη σύμφωνα 

με το ... του έτους 2012) υπερκαλύπτει την προδιαγραφή ... A3/B3-12 (υπ. 

Α3/Β3 καταχωρημένη σύμφωνα με το ... του έτους 2012), η προδιαγραφή ... 

A3/B4-08 (υπ. Α3/Β4 καταχωρημένη σύμφωνα με το ... του έτους 2008) 

υπερκαλύπτει την προδιαγραφή ... A3/B3-08 (υπ. Α3/Β3 καταχωρημένη 

σύμφωνα με το ... του έτους 2008) και ούτω καθεξής. Προκύπτει από τα 

ανωτέρω ότι η εταιρεία μας προσέφερε λιπαντικό με σωστές προδιαγραφές που 

υπερκαλύπτουν τις ζητούμενες, είναι σύμφωνες με το νεότερο πρότυπο ... και 

πλήρως κατάλληλες για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Ειδικότερα, η 

εταιρεία μας για το συγκεκριμένο προϊόν κατέθεσε διευκρινιστικό ερώτημα όπου 

αναφέρει: «Σύμφωνα πάντα με τον επίσημο κατάλογο ... 2016 η προδιαγραφή ... 
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Α3/Β4 απαιτεί επίπεδα θειϊκής τέφρας μεγαλύτερο του 1% m/m και μικρότερο 

του 1,6 % m/m (Κατάλογος ..., σελ.: 6, σειρά 1.8, Sulfated Ash >1 and < 1,6) 

ενώ η προδιαγραφή ... C3 απαιτεί ποσοστό θεϊκής τέφρας μικρότερο του 0,8 % 

m/m (Κατάλογος ..., σελ.: 9, σειρά 1.8, Sulfated Ash < 0,8 ). LAB TESTS Unit

 Α3/Β3 A3/B4 C3 Sulphated Ash % m/m > 0.9 and<1.5 > 1.0 and <1.6 

<0.8 Επομένως εφόσον η προδιαγραφή ... C3 έχει Θειική Τέφρα <0.8, ενώ η 

Θειική Τέφρα των Α3/Β3 πρέπει να είναι > 0.9 και A3/B4 > 1.0, δεν είναι εφικτό 

να πληρούνται όλες μαζί συσωρευτικά αφού δεν υπάρχει αριθμός να καλύπτει 

και τις δύο. Θα ήταν αποδεκτό λιπαντικό SAE 5W-40 με προδιαγραφές ... A3/B4 

API SN/SM/SL, ή λιπαντικό SAE 5W-40 με προδιαγραφές ... C3 API 

SN/SM/SL?» Με απαντητικό διευκρινιστικό έγγραφο από 15-01-2021 η 

αναθέτουσα αρχή αναφέρει: «Οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το υπ' 

αριθμ. 3 λιπαντικό της μελέτης ... C3-12, A3/B3- 04, A3/B4-04 και API 

SN/SM/SL, ορθά έχουν τεθεί και δύναται να συνυπάρχουν, καθόσον οι 

προδιαγραφές ... : A3/B3 και Α3/Β4, είναι του ... έτους 2004, όπου το ποσοστό 

θειικής τέφρας πρέπει να είναι < 1,6, χωρίς να υπάρχει κατώτερο όριο. Συνεπώς 

οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το υπ' αριθ. 3 προϊόν της μελέτης (Λάδι για 

βενζινοκινητήρες SAE 5W/40 full συνθετικό) παραμένουν ως έχουν». Προκύπτει 

λοιπόν ότι η εταιρεία μας κατέθεσε με τη προσφορά της το προϊόν GAND 

TORQUE EXTRA SPORT SAE 5W-40 FULL SYNTHETIC με προδιαγραφές 

API SCF, ... C3-16, A3/B4-08, MB 229.51, VW 505.00/502.00, BMW Longllfe-

04, GM dexos 2, PORSCHE A40, αφού η προδιαγραφή C3-16 είναι 

μεταγενέστερη και με αυστηρότερα όρια της C3-12 και η προδιαγραφή A3/B4-08 

υπερκαλύπτει την προδιαγραφή Α3/Β4-04 ως προς όλα τα χαρακτηριστικά της 

και φέρει θειική τέφρα < 1,6 χωρίς να φέρει κατώτερο όριο -ομοίως και την 

προδιαγραφή Α3/Β3-04- έτσι ώστε να είναι πλήρως συμβατό με την 

προδιαγραφή C3-16. Κάθε ανανεωμένο πρότυπο ... φέρει τα ίδια τεστ-δοκιμές 

με τα προγενέστερά του αλλά και κάποια επιπλέον τεστ-δοκιμές. Η ισχύουσα 

έκδοση του ... έτους 2016, η οποία και υλοποιείται πλέον από το 2018, σε σχέση 

με τις προγενέστερες ... παρελθόντων ετών 2012, 2008, 2004, 1998 κλπ., 

κατόπιν των απαιτήσεων των κατασκευαστών για νεότερα μοντέλα οχημάτων, 
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εμπεριέχει επιπλέον δοκιμές των ήδη υπαρχόντων δοκιμών, οι οποίες δεν 

περιέχονται στα ... των ετών 2012, 2008, 2004, 1998, όπως: elastomer 

compatibility, high temperature foaming, oxidation, bore polishing, piston 

cleanliness, biofuel impact piston cleanliness and engine. Τα περισσότερα από 

τα εργαστηριακά τεστ που παρουσιάζονται στο ... 2016 συμπίπτουν με τα 

αντίστοιχα του ... 2012 με εξαίρεση το εργαστηριακό τεστ 1.10, για το οποίο στο 

... 2016 σελίδα 12 από 16 αναφέρεται: «For Categories A3/B3, A3/B4, A5/B5 

and C1, C2, C3, C4: Available Test data from the Predecessor-Test CEC L-

039-96 may be used for ... 2016 instead of CEC L-112-16 under the condition 

that a Full L-039 Data set including RE1, RE2, RE3 & RE4 + the Daimler DBL-

AEM (requirements as specified by Daimler AG), provided the requirements as 

specified in ... 2012 are met», το οποίο μεταφράζεται ως εξής; «Για τις 

κατηγορίες A3 / B3, A3 / B4, A5 / B5 και C1, C2, C3, C4: Διαθέσιμα δεδομένα 

δοκιμής από την προκάτοχο-δοκιμή CEC L-039-96 μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο ... 2016 αντί CEC L-112-16 υπό την προϋπόθεση ότι ένα 

πλήρες σύνολο δεδομένων L-039 συμπεριλαμβανομένων των RE1, RE2, RE3 & 

RE4 + το Daimler DBL-AEM (απαιτήσεις όπως καθορίζονται από την Daimler 

AG), όπως ορίζονται στο ... 2012 πληρούνται» (επισυναπτόμενο Έγγραφο 3-... 

2016, επισυναπτόμενο Έγγραφο 4CEA 2012). Επιπλέον το πρότυπο ... 2016 

φέρει κάποιες αυστηροποιήσεις σε σχέση με το πρότυπο ... 2012 όσον αφορά 

τα μηχανικά τεστ, με αποτέλεσμα να υπερκαλύπτουν τα προγενέστερα όρια 

τιμών του ... 2012. Ομοίως το ... του έτους 2008 (επισυναπτόμενο Έγγραφο 5) 

ως νεότερο, φέρει ίδια όρια και δοκιμές και ακόμα περισσότερα σε σχέση με το 

... του έτους 2004 (επισυναπτόμενο Έγγραφο 6). Ειδικότερα, όσον αφορά τα 

εργαστηριακά τεστ 1.1-1.12 δεν παρουσιάζουν ουδεμία διαφορά ως προς τα 

όρια τιμών και όσον αφορά τα τεστ μηχανών τα όρια τιμών του ... 2008 είναι 

όμοια πέραν κάποιων ελάχιστων τιμών οι οποίες προκύπτουν ότι είναι 

χαμηλότερες-αυστηρότερες στο ... 2008 και άρα υπερκαλύπτουν τις τιμές του ... 

2004. Προκύπτει επομένως ότι το προϊόν της εταιρείας μας με προδιαγραφές 

API SCF, ... C3- 16, A3/B4-08 μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο για όπου 

απαιτείται προϊόν με προδιαγραφές ... C3-12,A3/B3-04,Α3/Β4-04 API 
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SN/SM/SL, καθώς όσον αφορά τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων ... 

δεν φέρει διαφοροποιήσεις στα όρια και τις δοκιμές αλλά και υπερκαλύπτει 

ορισμένες τιμές των προγενέστερων ... ή περιέχει κάποιες επιπρόσθετες 

δοκιμές. Εν κατακλείδι, η εταιρεία μας όχι μόνο προσέφερε λιπαντικό με 

προδιαγραφές που υπερκαλύπτουν πλήρως τις αντίστοιχες της σειράς των ... 

παρελθόντων ετών (π.χ. ... C3- 16 η οποία καλύπτει τις C3-12, C3-08, C3-04), 

αλλά και ακολουθεί πιστά τα νεότερα και άρα ισχύοντα πρότυπα ... και δεν 

αναγράφει κατηργημένες προδιαγραφές. Επομένως ουδείς λόγος αποκλεισμού 

είναι βάσιμος όσον αφορά το ανωτέρω προϊόν, αφού πληροί όλες τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές και εγκρίσεις και είναι πλήρως κατάλληλο για τη 

χρήση για την οποία προορίζεται. Το προϊόν της εταιρείας μας καλύπτει πλήρως 

τις ζητούμενες προδιαγραφές, έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους 

σύμφωνα με το πλέον ισχύον ... 2016 όσον αφορά την προδιαγραφή ... C3 και 

το ... 2008 για την προδιαγραφή A3/B4 ώστε να καλύπτει την τιμή της θειικής 

τέφρας και να μην φέρει κατώτερο όριο. Επισημαίνεται ότι η έγκριση 

κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά και η απόδειξη της πλήρωσης των επιμέρους 

τεχνικών προδιαγραφών των προσφερομένων προϊόντων επιτυγχάνεται με το 

έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η διαπίστωση της ύπαρξης και 

συνδρομής των τεχνικών προδιαγραφών των λιπαντικών ανήκει στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα του Γενικού Χημείου του Κράτους, το οποίο 

πιστοποιεί το περιεχόμενο των τεχνικών φυλλαδίων όσον αφορά "στα επίπεδα 

ποιότητας κατά ΑΡΙ και ..." για τα λιπαντικά ΜΕΚ (Μηχανών Εσωτερικής 

Καύσης) και τις βαλβολίνες. Έπειτα χορηγεί αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας του 

προϊόντος μετά τη νομότυπη κατάθεση φακέλου που περιλαμβάνει τόσο τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά όσο και τη «συνταγή» του τελικού προϊόντος με την 

αναλογία των χρησιμοποιούμενων προσθέτων που το συνθέτουν και 

αποδεικνύουν ότι διαθέτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά, όπως έχουν υιοθετηθεί από την ελληνική έννομη τάξη και 

καταγράφονται στο ΦΕΚ 630/Β/12-05-2005 και το ΦΕΚ 471/Β/29-05-1995. 

Επισημαίνεται ότι η εκάστοτε χημική σύνθεση του προϊόντος προσδίδει σ' αυτό 

συγκεκριμένες ιδιότητες και προδιαγραφές στο τελικό προϊόν και ο φάκελος των 
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δικαιολογητικών που κατατίθεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους είναι 

απόρρητος. Συμπερασματικά το Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του 

κατασκευαστή ενός προϊόντος αδυνατεί να αποδείξει τις επιμέρους τεχνικές 

προδιαγραφές που πληρούνται, καθόσον οι τελευταίες πιστοποιούνται μόνο από 

το Γενικό Χημείο του Κράτους. Η εταιρεία μας έχει καταθέσει Έγγραφα του 

Γενικού Χημείου του Κράτους με αριθμό έγκρισης για όλα τα προσφερόμενα 

λιπαντικά που αποδεικνύουν την πλήρωση όλων των προδιαγραφών 

συσσωρευτικά όσον αφορά τα επίπεδα ποιότητας κατά ΑΡΙ και .... Επομένως 

ουδείς λόγος αποκλεισμού είναι ορθώς αφού η εταιρεία μας σύμφωνα με τα 

ζητούμενα από την Αναθέτουσα Αρχή κατέθεσε τις σωστές προδιαγραφές για τα 

προσφερόμενα λιπαντικά, καθώς και το αντίστοιχο έγγραφο του Γενικού Χημείου 

του Κράτους που τις επαληθεύει. 2. Όσον αφορά το δεύτερο λόγο προσφυγής, 

για το υπ' αριθμ 6 προϊόν αναγραφόταν στην οικεία Μελέτη: «6 Αντιψυκτικό 

κινητήρων έτοιμο προς χρήση. Αντιψυκτικό προδιαλυμένο και έτοιμο προς 

χρήση, μακράς διάρκειας, που να περιέχει αντισκωριακή προστασία. Η 

κατώτερη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι μικρότερη ή ίση με -30 C. Να είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές: • ASTM D-3306, ASTM 4656, ASTM 4985, • 

Γ.Χ.Κ. 349/2012, • BS 6580, • SAEJ1034, • JIS KIS 2234, • AFNOR NFE 

15601» Για το συγκεκριμένο προϊόν η εταιρεία μας προσέφερε το GAND 

ANTIFREEZE LONGLIFE PLUS PLUS με προδιαγραφές: AS 2108-2004, ASTM 

D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 4656, BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, 

ONORM V 5123, JIS KIS 2234, SAE J1034, SANS 1251:2005, AFNOR NFE 

15-601 and China GB 29743-2013, Γ.Χ.Κ. 349/2012, Κατασκευαστές: 

Audl/Seat/Skoda/VW TL 774-G, Bentley/Lamborghini/Buggati TL 774-G, Deutz 

DQC CC-14, MAN 324 Type Si-OAT, Cummins CES 14603, Liebherr Min LH-

01-COL3A, MTU MTL 5048, Porsche from MY 1996, IRIZAR, S.COOP from 

Sep.2016. Το προσφερόμενο προϊόν της εταιρείας μας φέρει όλα τα 

χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην Μελέτη του 

Δήμου και δεν υφίσταται βάσιμος λόγος απόρριψής του. Στο διευκρινιστικό 

έγγραφο της αναθέτουσας αρχής από 09-02-2021 αναγράφεται: «ζ. Τα 

λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 
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526/2005, ενώ τα λοιπά λιπαντικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των ΚΥΑ 12/95, 

349/12, 350/12, 430/12 και 322/2000, όπως ισχύουν ανάλογα με το είδος. Στα 

τεχνικά φυλλάδια που θα κατατεθούν θα αναγράφονται τα τυπικά και 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τις προαναφερόμενες 

ΚΥΑ». Στην από 01-12-2020 Μελέτη του Δήμου αναφέρει ρητά: «Σε επίσημο 

έγγραφο της παραγωγικής εταιρείας θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, όπως: δείκτης ιξώδους, σημείο 

ανάφλεξης, σημείο ροής- θόλωσης, αντοχή στην οξείδωση (ASTM D-5481), 

TAN οξύτητας, ΤΒΝ-Αλκαλικότητα, τέφρα, δείκτης αντοχής του λιπαντικού (150 

°C) (ASTM D-5481), αντοχή στη διάτμηση, απώλεια εξάτμισης, καθώς και 

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

Επομένως, η αναθέτουσα αρχή ζητάει σαφώς τα τυπικά φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις αντίστοιχες ΚΥΑ καθώς και διάρκεια 

ζωής των προσφερόμενων προϊόντων. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά για τα 

οποία γίνεται λόγος από την εταιρεία ...και συγκεκριμένα για το αντιψυκτικό 

αντιστοιχούν στα λεπτομερή φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που συναντώνται 

στην ΚΥΑ 349/2012. Συνεπώς ουδείς λόγος αποκλεισμού είναι βάσιμος αφού η 

εταιρεία μας έχει καταθέσει στο σύνολό τους τα τυπικά χαρακτηριστικά και την 

ζητούμενη διάρκεια ζωής που απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού. Επιπροσθέτως 

η εταιρεία μας έχει καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 όπου 

δηλώνεται: «Τα λεπτομερή φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών 

και λοιπών ειδών είναι αυτά που αναφέρονται στα ανωτέρω ΦΕΚ». Στο τεχνικό 

φυλλάδιο που κατέθεσε η εταιρεία μας παρέχονται όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες (προδιαγραφές και τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά) που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και χρειάζονται για να μπορέσει η αναθέτουσα 

αρχή να αξιολογήσει τη συμβατότητα των προσφερόμενων με τα οριζόμενα από 

τη μελέτη. Άλλωστε στη διευκρίνιση της διακήρυξης ορίζεται ξεκάθαρα ότι θα 

πρέπει να κατατεθούν «τα τυπικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που 

απαιτούνται από τις προαναφερόμενες ΚΥΑ». Κατά τον έλεγχο αυτών των 

στοιχείων η Α.Α. διαπίστωσε ότι τα προσφερόμενα προϊόντα είναι απολύτως 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης καθώς πληρούν όλες τις ζητούμενες 
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προδιαγραφές και για αυτό ενέκρινε και αποδέχτηκε τη τεχνική προσφορά μας. 

Οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας ότι: «από την ανάγνωση του τεχνικού 

φυλλαδίου που έχει καταθέσει το προσφερόμενο προϊόν δεν καλύπτει την 

ποιοτική απαίτηση Απώλεια μάζας σε υάλινη συσκευή εν θερμώ..», «το 

προσφερόμενο προϊόν πρέπει να απορριφθεί...διότι δεν πληροί όλες τις 

ποιοτικές απαιτήσεις της ΚΥΑ 350/12(Γ.Χ.Κ. 349/12) και της BS 6580» είναι 

ανυπόστατοι διότι η μη αναγραφή του λεπτομερούς αυτού χαρακτηριστικού σε 

καμία περίπτωση δεν σημαίνει και τη μη ικανοποίηση του, καθώς και τη μη 

ικανοποίηση των προδιαγραφών Γ.Χ.Κ. 349/12 και BS 6580. Σε κάθε 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή κατά την αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς της εταιρείας μας διέκρινε ελλείψεις στα δικαιολογητικά που 

προσκομίστηκαν υπήρχε δυνατότητα συμπλήρωσής τους σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.1.1.Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: «Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να 

διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016». Άλλωστε όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, στα τεχνικά φυλλάδια που καταθέσαμε αναγράφονταν όλες οι 

προδιαγραφές και τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που ζητούσε η 

μελέτη και η διευκρίνιση, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

διαγωνισμού και πλήρως συμβατά με τις αντίστοιχες ΚΥΑ. Το συμπέρασμα της 

προσφεύγουσας ότι το προσφερόμενο προϊόν δε καλύπτει τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές ΓΧΚ 349/2012, BS 6580 επειδή στο τεχνικό φυλλάδιο δεν 

αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, είναι 

αυθαίρετο, λανθασμένο και εκφράζει προσωπικές απόψεις, ενώ η απόδειξη των 

ως άνω προδιαγραφών προκύπτει και από την αναγραφή αυτών στο τεχνικό 

φυλλάδιο του προϊόντος και από τα κατατεθειμένα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος. Συνοψίζοντας, η προσφορά της εταιρείας μας καλύπτει απόλυτα 

όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις της Διακήρυξης. Ως εκ 

τούτου, οι λόγοι προσφυγής της εταιρείας ...είναι αυθαίρετοι και ανυπόστατοι 

αλλά και εντελώς αναπόδεικτοι και πρέπει να απορριφθούν, όπως και η 
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προσφυγή στο σύνολο της. Περαιτέρω, οι τεχνικές προδιαγραφές 

προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης, παρέχουν στις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκτιμήσουν αν μία προσφορά πρέπει να 

υποβληθεί και εξασφαλίζουν στις αναθέτουσες αρχές τα απαραίτητα τεχνικά 

στοιχεία για να αξιολογήσουν αναλόγως προς τις ανάγκες τους, τις διάφορες 

υποβληθείσες προσφορές.  Συνεπώς τα προϊόντα GAND TORQUE EXTRA 

SPORT FULL SYNTHETIC SAE 5W-40 και GAND ANTIFREEZE LONGLIFE 

PLUS είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης από 01-12-2020 και 

πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να είναι πλήρως κατάλληλα 

για τα οχήματα και μηχανήματα για τα οποία προορίζονται. Η εταιρεία μας 

λοιπόν κατέθεσε πλήρη προσφορά και σύμφωνη με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης αλλά και της μελέτης και δεν προκύπτει λόγος 

αποκλεισμού. Επειδή η προσφορά μας εναρμονίζεται πλήρως με το Άρθρο 

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

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην Τεχνική 

Έκθεση- Τεχνική Περιγραφή -Ενδεικτικός προϋπολογισμός που συνοδεύει την 

παρούσα Διακήρυξη, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 

και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στην ως άνω Τεχνική Έκθεση. Επειδή η προσφορά 

μας δεν 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 την 

συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης» (Άρθρο 2.4.6.β). Επειδή προσφορά μας δεν παρουσιάζει 

«ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης» χωρίς κανένα στοιχείο της να αποτελεί λόγο 

απόρριψης αυτής (Άρθρο 2.4.6.θ»). 
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19. Επειδή, σύμφωνα με τα άρθρα 1.3., 2.4.3.2. και 2.4.6. της 

διακήρυξης, προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των επί μέρους ειδών 

μιας ομάδας ή ομάδων ή δεν καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

20. Επειδή, οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή - Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός της διακήρυξης, καθώς και στις διευκρινίσεις που δόθηκαν 

από την Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωτικές και επί ποινή αποκλεισμού 

σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης. 

21. Επειδή, στο άρθρο 2.4.3.2.  της οικείας διακήρυξης ορίζεται ότι «H 

τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην Τεχνική 

Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή-Ενδεικτικός προϋπολογισμός που συνοδεύει την 

παρούσα Διακήρυξη, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 

και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στην ως άνω Τεχνική Έκθεση. Εφόσον οι τεχνικές 

προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). Ειδικότερα 

υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf τα παρακάτω: {….} Εφόσον 

υποβάλλει προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 2 : «ΟΜΑΔΑ Β΄- Ελαιολιπαντικά Δήμου 

...» ο οικονομικός φορέας, εκτός από την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση (α) θα 

πρέπει να υποβάλλει επιπλέον και τα εξής: 1. Κατάλογος προδιαγραφών όλων 

των προσφερόμενων λιπαντικών, όπου απαραίτητα θα αναφέρονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά τους δηλαδή α) εμπορική ονομασία λιπαντικού, β) εφαρμογή- 

χρήση και γ) η συσκευασία που θα παραδοθεί. 2. Έγκριση κυκλοφορίας από το 

Γενικό Χημείο του Κράτους των προσφερόμενων λιπαντικών. 3. Υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/1986 από την παραγωγική εταιρία, με την οποία θα 
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δηλώνεται εάν τα προσφερόμενα λιπαντικά είναι πρωτογενή ή εάν προέρχονται 

εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών. 4. Επίσημο 

έγγραφο της παραγωγικής εταιρίας (βεβαίωση ή πιστοποιητικό ή τεχνικά 

φυλλάδια) όπου θα περιγράφονται, όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, 

όπως: δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής- θόλωσης, αντοχή στην 

οξείδωση (ASTM D-5481), TAN οξύτητας, ΤΒΝ- Αλκαλικότητα, τέφρα, δείκτης 

αντοχής του λιπαντικού (150 °C) (ASTM D-5481), αντοχή στη διάτμηση, 

απώλεια εξάτμισης, καθώς και διάρκεια ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα χλμ. 

οχήματος ή ώρες λειτουργίας). Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια 

(Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία 

των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά 

φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή». 

22. Επειδή, για την ερμηνεία όρων της διακήρυξης ή/και για την 

αξιολόγηση τεχνικών προσφορών εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι 

καθιερωμένοι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και κατά περίπτωση τα 

διδάγματα της κοινής πείρας. Ως δε διδάγματα της κοινής πείρας θεωρούνται 

γενικές αρχές που συνάγονται επαγωγικά από την καθημερινή παρατήρηση της 

εμπειρικής πραγματικότητας, τη συμμετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές 

τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις, οι οποίες έχουν γίνει κοινό κτήμα και 

χρησιμοποιούνται από το δικαστήριο για την εξειδίκευση των αορίστων νομικών 

εννοιών και για έμμεση απόδειξη κρισίμων γεγονότων, ή την εκτίμηση της 

αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών μέσων, που προσκομίστηκαν (ΟλΑΠ 

8/2005, ΣτΕ 414/2006, ΔΕφΘεσ. 2632/2015) 

22. Επειδή, ως προς τις αιτιάσεις της προσφεύγουσας κατά της 

παρεμβαίνουσας από την επισκόπηση του φακέλου κρίνονται τα κάτωθι. Στις 

διευκρινίσεις, οι οποίες δόθηκαν από την αναθέτουσα αρχή, με το από 

09/02/2021 έγγραφό της  απαιτείται όπως «...Τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής 

καύσης να καλύπτουν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 526/2005, ενώ τα λοιπά λιπαντικά 
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να καλύπτουν τις απαιτήσεις των ΚΥΑ 12/95, 349/12, 350/12,430/12 και 

322/2000, όπως ισχύουν ανάλογα με το είδος. Στα τεχνικά φυλλάδια που θα 

κατατεθούν θα αναγράφονται τα τυπικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που 

απαιτούνται από τις προαναφερόμενες ΚΥΑ» και «...Οι προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί κατά ..., είτε έτους 2016, είτε παλαιότερων εκδόσεων του ..., ισχύουν 

ως έχουν και πρέπει να έχουν λάβει ανάλογη έγκριση κυκλοφορίας από το 

Γενικό Χημείο του Κράτους». Οι ως άνω διευκρινίσεις ουδόλως 

αμφισβητήθηκαν επικαίρως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς και 

άρα ενετάχθησαν στο κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού καθώς έλαβαν την 

προσήκουσα δημοσιότητα. Από τις ανωτέρω διευκρινίσεις προκύπτει ότι οι 

προδιαγραφές που αναφέρονται στο ... ισχύουν όπως ορίζονται ανά έτος και ότι 

οι προδιαγραφές που τίθενται στο ... 2012 διαφοροποιούνται σε σχέση με τις 

προδιαγραφές που τίθενται στο ... 2016, ανεξαρτήτως της ακρίβειας του 

γεγονότος ότι οι μεταγενέστερες προδιαγραφές υπερκαλύπτουν τις 

προγενέστερες. Συνεπώς, εν προκειμένω, εφόσον για το προϊόν 3 της 

διακήρυξης απαιτείται ως προδιαγραφή ... C3-12, Α3/Β3-04, Α3/Β4-04, το 

προϊόν, κρίνεται ότι σύμφωνα με την αρχή της τυπικότητας το προσφερόμενο 

προϊόν πρέπει να φέρει αυτές ad hoc τις προδιαγραφές κατά τρόπο που να 

αποδεικνύεται προσηκόντως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξης, η δε 

άποψη της αναθέτουσας αρχής ότι το προσφερόμενο, από την εταιρεία «...», 

προϊόν με την ονομασία GAND TORQUE EXTRA SPORT SAE 5W/40 και 

προδιαγραφές ... C3-16, A3/B4-08 και API SN/CF, υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις 

της Διακήρυξης, προβάλλεται αλυσιτελώς, ενώ εκ παραλλήλου συνιστά εκ των 

υστέρων ερμηνευτική τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, μη δυνάμενη να 

γίνει δεκτή ως βάσιμη καθώς σύμφωνα με τη αρχή της τυπικότητας και των 

σχετικών όρων της διακήρυξης η σύννομη απόδειξη της τεχνικής επάρκειας των 

συμμετεχόντων πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά τρόπο απολύτως σύμφωνο με 

το δεσμευτικό πλαίσιο της διακήρυξης. Συνεπώς ο σχετικός λόγος προσφυγής 

γίνεται δεκτός ως βάσιμος και συνακόλουθα η προσβαλλόμενη τυγχάνει 

ακυρωτέα κατά τούτο. Ως εκ τούτου η εξέταση του δεύτερου λόγου καθίσταται 
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αλυσιτελής (ΣΤΕ 308/2020) εφόσον η αποδοχή του πρώτου λόγου στηρίζει 

αυτοτελώς τον αποκλεισμό επί δεσμία αρμοδιότητα της [παρεμβαίνουσας. 

24. Επειδή, ως προς τις αιτιάσεις της προσφεύγουσας κατά της εταιρίας 

«...» κρίνονται τα κάτωθι. Από την επισκόπηση του σχετικού φακέλου 

προκύπτει, ότι για το υπ' αριθμ. 1 προϊόν της μελέτης απαιτείται Λάδι για 

πετρελαιοκινητήρες με προδιαγραφές ... Ε7, Α3/Β3, Α3/Β4 και API CI-4/CH-

4/CF-4/CF-2/CG-4/SL/SJ. Η εν λόγω εταιρία από την επισκόπηση της 

προσφοράς της προκύπτει ότι προσφέρει το λιπαντικό «TAURUS XD SAE 

15W/40», με προδιαγραφές ... Ε7, Α3/Β4 και API CI-4/SL. Η προδιαγραφή API 

CF-2 είναι αυτόνομη προδιαγραφή και δεν καλύπτεται από καμία νεότερη 

προδιαγραφή, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 30/004/000/3528/07-09-2017 

έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους, που ρητώς διαλαμβάνει ότι «...Στο 

σύστημα κατηγοριοποίησης λιπαντικών API με εξαίρεση την προδιαγραφή API 

CF-2, κάθε επόμενη προδιαγραφή υπερκαλύπτει κάθε προηγούμενη 

κατηργημένη ή μη». Περαιτέρω, για το υπ' αριθμ. 2 προϊόν της μελέτης 

απαιτείται Λάδι για πετρελαιοκινητήρες με προδιαγραφές ... Ε7/Ε4, Β4/Β3/Α3 

και API CI-4/CF/CE/CD, Μ.Β. 228.5, ενώ η εν λόγω εταιρία προσφέρει το 

λιπαντικό TAURUS SHC SAE 10W/40 με προδιαγραφές API CI-4/SL και ... Ε7, 

Α3/Β4. Σύμφωνα με τα πορίσματα της τέχνης και της επιστήμης η προδιαγραφή 

... Ε4 είναι αυτόνομη προδιαγραφή, είναι σε ισχύ, σύμφωνα με το ... έτους 2016 

και δεν καλύπτεται από καμία νεότερη, σύμφωνα με το έγγραφο του Γενικού 

Χημείου του Κράτους που αναγράφει: «...Το σύστημα κατηγοριοποίησης 

λιπαντικών κατά ... περιλαμβάνει τρεις σειρές, τη σειρά ΑΒ, τη σειρά Ε και τη 

σειρά C. Κάθε μεταγενέστερη προδιαγραφή μιας σειράς υπερκαλύπτει - 

αντικαθιστά μία κατηργημένη της ίδιας σειράς». Ως εκ τούτου τα προσφερόμενα 

λιπαντικά δεν καλύπτουν την προδιαγραφή API CF-2 και τις προδιαγραφές ... 

Ε4 και Μ.Β. 228.5 αντιστοίχως. Επέκεινα το κατατιθέμενο ISO 9001/2015 της 

συμμετέχουσας εταιρείας «...» δεν είναι πιστοποιημένο για τις δραστηριότητες 

αποθήκευση και διανομή. Επίσης, τα κατατιθέμενα ISO 9001/2015,14001/2015 

και OHSAS 18001/2007 της παραγωγικής εταιρείας, δεν είναι πιστοποιημένα 

για την δραστηριότητα εξυπηρέτηση μετά την πώληση των λιπαντικών, ενώ 



Αριθμός Απόφασης:1308/2021 

 

25 
 

από την επισκόπηση της προσφοράς της προκύπτει ότι δεν έχει καταθέσει 

διάρκεια ζωής (ώρες λειτουργίας ή διανυθέντα χλμ. οχήματος), για τα υπ' αριθμ. 

6,8,11,12 και 13 λιπαντικά η οποία κατάθεση απαιτείται από την σχετική μελέτη 

της διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού. Καταληκτικώς προκύπτει ότι δεν έχει 

καταθέσει τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

για το υπ' αριθμ. 14 προϊόν της μελέτης ως απαιτείται στον όρο 2.4.3.2 (Τεχνική 

Προσφορά) της οικείας διακήρυξης. Συνεπώς η εν λόγω προσφορά 

παραβιάζοντας την αρχή της τυπικότητας των δημοσίων διαγωνιστικών 

διαδικασιών, τυγχάνει ακυρωτέα κατά τούτο ως επίσης και η προσβαλλόμενη 

κατά το μέτρο που προσβάλλεται ως πλημμελής.  

25. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να 

γίνει δεκτή, να απορριφθεί η περί του αντιθέτου παρέμβαση και το παράβολο 

που κατατέθηκε να επιστραφεί στην προσφεύγουσα.  

Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται την προσφυγή. 

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη κατά το μέρος αποδοχής της 

προσφοράς της παρεμβαίνουσας και της εταιρίας «...». 

Απορρίπτει την παρέμβαση. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου της προσφεύγουσας. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 27 Ιουλίου 2021 και εκδόθηκε στις 5 

Αυγούστου στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ 

    Μιχαήλ Οικονόμου                                          Ηλίας Στρεπέλιας  
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