
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

286/2014

(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την  18 Σεπτεμβρίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκατέσσερα
(2014) ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., και επί της οδού Κηφισιάς 7, όπου και
τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
σε  συνεδρίαση,  μετά  από  σχετική  πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  η  οποία
γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα
ακόλουθα:

Πρόεδρος: Ράϊκος Δημήτριος

Μέλη: Καραμανλής Ευάγγελος

Κουλούρη Ιωάννα

Λουρίκας Δημήτριος

Σταθακόπουλος Δημήτριος

Τα  λοιπά  τακτικά  και  αναπληρωματικά  μέλη,  καίτοι  προσκληθέντα,  δεν
προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.

Εισηγητής:  Καλλιόπη  Καϊάφα,  Νομικός,  Ειδικό  Επιστημονικό  Προσωπικό  της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Γραμματέας: Γιαμά Αλεξάνδρα

Κατά  τη  διάρκεια  της  συνεδρίασης  παρέστη  η  εισηγήτρια  Καλλιόπη  Καϊάφα,
Νομικός,  Ειδικό  Επιστημονικό  Προσωπικό  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  η   οποία
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αποδεσμεύτηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας από τα μέλη του
Συμβουλίου της Αρχής.

Ερώτημα:  Το  υπ’  αρ.  πρωτ.  οικ16016/05-09-2014  αίτημα  του  Δήμου  Νάξου  &
Μικρών Κυκλάδων προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και τα συνημμένα σε αυτό στοιχεία,  τα
οποία παρελήφθησαν από την Αρχή στις 8-9-2014 και έλαβαν αρ. πρωτ. 3653.

Θέμα:  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης,  κατόπιν  προηγηθέντος  μερικώς  άγονου  δημόσιου  διεθνούς
διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου
Νάξου  &  Μικρών  Κυκλάδων  και  των  Νομικών  του  Προσώπων προϋπολογισμού
146.733,53€ άνευ ΦΠΑ και διάρκειας ενός (1) έτους.

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά 

1. Από το φάκελο της υπόθεσης, προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Με την υπ’  αριθ. 226/07-07-2014 Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού υγρών
καυσίμων για τις ανάγκες  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών
του Προσώπων, προϋπολογισμού  338.480,11 € άνευ ΦΠΑ και διάρκειας ενός (1)
έτους.

β) Με την υπ’ αριθ. 312/11-7-2014 Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Νάξου  &  Μικρών  Κυκλάδων  εγκρίθηκε  η  σχετική  δαπάνη  και  δεσμεύτηκαν  οι
ανάλογες  πιστώσεις  ενώ  με  την  313/11-07-2014  Απόφαση   της  Οικονομικής
Επιτροπής  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  καταρτίστηκαν  οι  όροι
διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού.

γ) Κατόπιν τούτων, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εξέδωσε την  με αρ. 11160-
14/07/2014 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών
καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης,  βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης)  για ένα
έτος,  προϋπολογισμού  338.480,11  €  άνευ  ΦΠΑ  και  κριτήριο  κατακύρωσης  τη
χαμηλότερη  τιμή  (ΑΔΑΜ  14PROC002174924). Ως  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού  ορίστηκε  η  25/8/2014.  Σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη,  η  εν  λόγω
προμήθεια είχε χωριστεί στις κάτωθι οκτώ (8) ομάδες και υποομάδες: Ομάδα Α:
Δημοτικές  Ενότητες  Νάξου  και  Δρυμαλίας,  Ομάδα  Β:  Δημοτικές  Ενότητες
Κουφονησίων, Ηρακλείας, Σχοινούσας και Δονούσας, Ομάδα Γ: Νομικού Προσώπου
Πολιτισμού,  Αθλητισμού,  Περιβάλλοντος,  Παιδείας,  Πρόνοιας  και  Αλληλεγγύης,
Ομάδα Δ: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης, Υποομάδα
Δ1:  Καύσιμα  Σχολικών  Α/θμιας  Εκπαίδευσης  Δημοτικών  Ενοτήτων  Νάξου  και
Δρυμαλίας,  Υποομάδα  Δ2:  Πετρέλαιο  Θέρμανσης  Σχολικών  Μονάδων  Α/θμιας
Εκπαίδευσης  Δημοτικών  Ενοτήτων  Κουφονησίων,  Ηρακλείας,  Σχοινούσας  και
Δονούσας, Ομάδα Ε: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης,
Υποομάδα  Ε1:  Πετρέλαιο  Θέρμανσης  Σχολικών  Μονάδων  Β/θμιας  Εκπαίδευσης
Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας, Υποομάδα Ε2: Πετρέλαιο Θέρμανσης
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Σχολικών  Μονάδων  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  Δημοτικών  Ενοτήτων  Κουφονησίων,
Ηρακλείας, Σχοινούσας και Δονούσας,Ομάδα ΣΤ: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση.
Κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορούσε  να  συμμετάσχει  στο  διαγωνισμό  υποβάλλοντας
προσφορά  για  μια  ή  περισσότερες  εκ  των  ομάδων/υποομάδων  των  προς
προμήθειας ειδών.

δ)  Στις  14-07-2014  απεστάλη  προς  δημοσίευση  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.Ε.Ε)  περίληψη  των  ουσιωδών  όρων  και  στοιχείων  της
διακηρύξεως του διαγωνισμού. Επιπλέον,  η περίληψη δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια
(ΑΔΑ:  ΩΨ9ΔΩΚΗ-2ΧΚ)  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 484/18-07-2014) και στις εφημερίδες Κυκλαδική
(16/6/2014),  Κοινή Γνώμη(16/7/2014),  Ο Λόγος  των  Κυκλάδων (17/7/2014),  Ηχώ
των Δημοπρασιών (17/7/2014) και Γενική των Δημοπρασιών (16/7/2014). Επίσης,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 18/7/2014. Επισημαίνεται  ότι  έγινε
χρήση της συντετμημένης προθεσμίας των 40 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 32
παρ 5 και  6 πδ 60/2007.  

ε) Σύμφωνα με το  από 25-8-2014 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του εν λόγω
διαγωνισμού υποβλήθηκε μία προσφορά αποκλειστικά για την ομάδα Α, ενώ δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά για τις  υπόλοιπες ομάδες.   Με το ίδιο πρακτικό η
Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και στο άνοιγμα
της  οικονομικής  προσφοράς  του  μοναδικού  υποψηφίου.  Τέλος,  η  Επιτροπή
κατακύρωσε  τον  διαγωνισμό για  την  Ομάδα Α ενώ για τις  υπόλοιπες  ομάδες  ο
διαγωνισμός  κηρύχθηκε  άγονος  και  η  Επιτροπή  εισηγήθηκε  την  ανάθεση  της
προμήθειας από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

στ) Σύμφωνα με την με αριθμ 411/29-8-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε  το  παραπάνω  πρακτικό  και  υποβλήθηκε  ο  σχετικός  φάκελος  της
δημοπρασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

2. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το υπ’ αριθμ. αρ.
πρωτ. οικ16016/05-09-2014  αίτημά του και το υποβληθέν σχέδιο απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου,  αιτείται  την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
προκειμένου  να  προβεί  στη  διενέργεια  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  για  τη
σύναψη  σύμβασης  προμήθειας   καυσίμων  έτους  2014,  προϋπολογισμού
146.733,53€ άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα  με το άρθρο 25 περ. 1(α) του π.δ. 60/2007.

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο 

3.Tο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ, υποπερίπτωση δδ) του ν. 4013/2011 ορίζει:  “δδ) Οι
αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης  για  την  ανάθεση  των  δημόσιων  συμβάσεων,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ.
60/2007,  εξαιρουμένων  των  περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας,  εκδίδονται  μετά  από
σύμφωνη  γνώμη  της  Αρχής,  εφόσον  οι  συμβάσεις  αυτές  εμπίπτουν,  λόγω  της
εκτιμώμενης  αξίας  τους,  στο  πεδίο  εφαρμογής  των  ανωτέρω  προεδρικών
διαταγμάτων.”
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4.  Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του  π.δ. 60/2007  «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ…» ορίζει: 
“Το  παρόν  εφαρμόζεται  στις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και
υπηρεσιών που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα
άρθρα  16,  17  και  9  έως  15,  και  των  οποίων  η  εκτιμώμενη  αξία  εκτός  φόρου
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα
όρια:
α) 137.000 ευρώ, για τις  δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και  υπηρεσιών, εκτός
αυτών που καλύπτονται από την περίπτωση β) στοιχείο iii), που συνάπτονται από
τις  αναθέτουσες  αρχές  οι  οποίες  είναι  κεντρικές  κυβερνητικές  αρχές  του
Παραρτήματος IV. [...]
β)  211.000  ευρώ,  προκειμένου  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  και
υπηρεσιών που συνάπτονται είτε i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που
αναφέρονται  στο  Παράρτημα  IV,  είτε  ii)  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  που
αναφέρονται στο Παράρτημα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της
άμυνας,  όταν  οι  συμβάσεις  αφορούν  προϊόντα  τα  οποία  δεν  καλύπτει  το
Παράρτημα V, είτε iii) από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έχουν ως αντικείμενο
υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της
κατηγορίας 5 των οποίων οι  θέσεις στο  CPV είναι  αντίστοιχες με τους αριθμούς
αναφοράς  CPC 7524,  7525  και  7526,  ή/και  υπηρεσίες  που  αναφέρονται  στο
Παράρτημα ΙΙ Β.”

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του αριθ. 1336/2013 Κανονισμού για την
τροποποίηση  των  οδηγιών  2004/17/ΕΚ,  2004/18/ΕΚ  και  2009/81/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  όσον  αφορά  τα  κατώτατα  όρια
εφαρμογής  τους  κατά  τις  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων,  το  ως  άνω  ποσό
αναπροσαρμόστηκε στις 134.000 και 207.000 ευρώ αντίστοιχα.

5. Στα άρθρα 3 παρ. 3γ και 23 της με αριθμ. 11389/93 Απόφασης με τίτλο «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» (ΦΕΚ
185/Β),  ορίζεται  «…Άρθρο  3  γ. Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  επίσης  να
συνάπτουν  τις  συμβάσεις  προμηθειών  προσφεύγοντας  στη  διαδικασία  των
διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις
ακόλουθες  περιπτώσεις  .1.  Όταν  δεν  υποβλήθηκε  καμία  προσφορά  μετά  από
πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό, στο μέτρο που οι αρχικοί όροι της
σύμβασης  δεν  έχουν  τροποποιηθεί  ουσιωδώς  και  εφόσον  διαβιβάζεται  στο
νομάρχη,  μαζί  με  τη  σχετική  απόφαση,  αιτιολογημένη  έκθεση…Άρθρο  23.  ..
Διαδικασία με διαπραγμάτευση η απευθείας ανάθεση-πρόχειρος διαγωνισμός 1.
Προμήθεια  με  "διαδικασία  μέσω  διαπραγμάτευσης"  ή  "απευθείας  ανάθεση"
μπορεί  να  γίνει  εάν  συντρέχει  μία  από  τις  περιπτώσεις  που  προβλέπονται  στις
περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος
κανονισμού». 

6. Στο άρθρο 25 του π.δ. 60/2007, ορίζεται: 

Διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης  διαγωνισμού
(άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
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«...1.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους
προσφεύγοντας  σε  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  χωρίς  να  προηγείται
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: α) εάν,
ύστερα από  ανοικτή  ή  κλειστή  διαδικασία,  δεν  υποβλήθηκε  καμία  προσφορά ή
καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει
κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της
σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ύστερα από αίτημα της…».

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

7.  Το  υπό  εξέταση αίτημα  του  Δήμου  Νάξου  & Μικρών  Κυκλάδων,  αφορά  στη
σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών, με την έννοια της περ. γ της παρ. 2 του
άρθρου 2 του π.δ. 60/2007 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»  και η αιτούμενη προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εμπίπτει στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 25,
ομοίως του π.δ 60/2007. Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης
για τη  σύναψη δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών  σε  συνδυασμό με το  συνολικό
προϋπολογισμό της προς προμήθεια δαπάνης, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής
κατ’  άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ` υποπερίπτωση δδ` του ν. 4013/2011,
όπως ισχύει, για την παροχή γνώμης. 

8. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να
εφαρμόζεται  μόνο στις περιοριστικώς απαριθμούμενες στα άρθρα 30 και  31 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περιπτώσεις (αντίστοιχα άρθρα 24 και 25 π.δ. 60/2007) (βλ.
σχετικώς ΔΕE, απόφαση της 8ης Απριλίου 2008, C337/05, Επιτροπή κατά Ιταλίας,
Συλλ. 2008, Ι-2173, σκέψη 56). Συναφώς επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις
στο  μέτρο  που  εισάγουν  εξαιρέσεις  που  συνιστούν  παρέκκλιση  από  τη  βασική
ρύθμιση,  δηλαδή  από  τους  κανόνες  που  αποσκοπούν  στη  διασφάλιση  της
αποτελεσματικότητας των αναγνωριζομένων από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) δικαιωμάτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
πρέπει  να  αποτελούν  αντικείμενο  συσταλτικής  ερμηνείας.  Συγκεκριμένα,
προκειμένου  η  οδηγία  2004/18/ΕΚ  να  μην  απολέσει  την  πρακτική
αποτελεσματικότητά  της,  τα  κράτη  μέλη  και  οι  αναθέτουσες  αρχές  τους  δεν
επιτρέπεται  να  προβλέπουν  περιπτώσεις  προσφυγής  στη  διαδικασία  με
διαπραγμάτευση που δεν προβλέπονται από την εν λόγω οδηγία ή να συνοδεύουν
τις ρητώς προβλεπόμενες από την οδηγία αυτή περιπτώσεις με νέους όρους που
έχουν  ως  αποτέλεσμα  να  καθιστούν  ευκολότερη  την  προσφυγή  στην  εν  λόγω
διαδικασία  (βλ.  ΔΕΕ,  αποφάσεις  της  18ης Μαΐου  1995,  C-57/94,  Επιτροπή  κατά
Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. Ι-1249, σκέψη 23, της 28ης Μαρτίου 1996, C-318/94, Επιτροπή
κατά Γερμανίας, Συλλ. 1996, σ. Ι-1949, σκέψη 13 και της 13ης Ιανουαρίου 2005, C-
84/03, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλ. 2005, Ι-13947, σκέψη 48). 

9. Ειδικότερα, η εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α του Π.Δ 60/2007, στη βάση
της  οποίας  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις
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προσφεύγοντας  σε  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  χωρίς  να  προηγείται
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, προϋποθέτει:

α)  να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία,

Μάλιστα, η προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, κατ’ εφαρμογή της
περ.  α  της  παρ.  1  του  άρθρου  25  του  ως  άνω  Π.Δ  συνέχεται  άμεσα  με  τον
προηγηθέντα αυτής  διαγωνισμό,  με συνέπεια η μη νομιμότητα της  υποκείμενης
διαγωνιστικής διαδικασίας να καθιστά παρακολουθηματικά παράνομη στο σύνολό
της και τη συγκεκριμένη διαδικασία (ΕΣ-Πράξη 215/2012-Ζ΄Κλιμάκιο, ΕΣ-Αποφ.VIΤμ.
1249, 466/2011, 29/2012). 

β) να μην έχει υποβληθεί, κατά την υπό σημείο α) ανωτέρω νομίμως διεξαχθείσα
και προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, καμία προσφορά ή καμία από τις
υποβληθείσες  προσφορές  να  μην  κρίνεται  κατάλληλη,  ή  να  μην  υπάρχει  κανείς
υποψήφιος, 

γ)  την  μη  ουσιώδη  τροποποίηση  των  αρχικών  όρων  της  σύμβασης  κατά  την
προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση.

10. Εν  προκειμένω,  από  τα  στοιχεία  του  φακέλου  της  κρινόμενης  Απόφασης,
προκύπτουν τα ακόλουθα: 

α)  Ως  προς  την  προϋπόθεση,  προηγούμενης  νομίμως  διεξαχθείσας  ανοικτής  ή
κλειστής διαδικασίας 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προσέφυγε σε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για
την προμήθεια καυσίμων , προϋπολογισμού   338.480,11 € άνευ ΦΠΑ.  Για την εν
λόγω  διακήρυξη  τηρήθηκαν  οι  απαιτούμενες  διατυπώσεις  δημοσιότητας  και  τα
σχετικά τεύχη δεν περιείχαν όρους που θα απέτρεπαν έναν οικονομικό φορέα από
τη  συμμετοχή  του  στο  σχετικό  διαγωνισμό,  όπως  προκύπτει  από  το  παραπάνω
παρατεθέν ιστορικό.

β) Ως προς την μη υποβολή προσφοράς ή την μη ύπαρξη υποψηφίου:

Σύμφωνα  με  το  σχετικό  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διεξαγωγής  του  εν  λόγω
διαγωνισμού,  κατά την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
και διενέργειας του διαγωνισμού, δεν προσήλθε κανείς υποψήφιος να υποβάλει
προσφορά για τις επτά(7) από τς οκτώ (8) ομάδες/υποομάδες, για τις οποίες και
αιτείται η προσφυγή σε διαπραγμάτευση.

γ) Ως προς τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης:

Σύμφωνα  με  το  σχέδιο  απόφασης  για  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης το οποίο υπέβαλε ο αιτών φορέας, προκύπτει ότι  κατά την εν
λόγω διαδικασία, η οποία θα διενεργηθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ,
θα  τηρηθούν  οι  προδιαγραφές  της  ίδιας  διακήρυξης  Ανοικτού  Διεθνούς
Διαγωνισμού. 
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11.Επομένως, εν προκειμένω συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου
25 παρ.1 περ. α του Π.Δ 60/2007, για την προσφυγή του Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων στην  εξαιρετική  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  για  τη  σύναψη
σύμβασης προμήθειας  καυσίμων για ένα έτος, προϋπολογισμού 146.733,53€ άνευ
ΦΠΑ χωρίς τροποποίηση των όρων της  με αρ.  11160-14/07/2014  διακήρυξης. 

ΙV. Συμπέρασμα

Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την
υπαγωγή  αυτού  στις  προαναφερόμενες  και  ερμηνευόμενες  διατάξεις,  επί  του
τεθέντος ερωτήματος, η Αρχή ομόφωνα αποφασίζει:

Την αποδοχή  του  αιτήματος  του   Δήμου  Νάξου  &  Μικρών  Κυκλάδων  και  την
παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. γ περ. δδ
του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση ,
λόγω  συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014

                                                                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                                                        Δημήτριος Ράϊκος
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