
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

                  

                    

  

ΑΠΟΦΑΣΗ

291/2014
(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την  24η Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7 στην Αθήνα, 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:

1. Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Δετσαρίδης Χρήστος

2. Αντιπρόεδρος: Μπουσουλέγκα Χριστίνα

3. Μέλη:  Καραμανλής Ευάγγελος

                  Κουλούρη Ιωάννα 

                  Λουρίκας Δημήτριος (μέσω τηλεδιάσκεψης)

                  Σταθακόπουλος Δημήτριος

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

Γραμματέας: Στυλιανή Τσιάβου                     
Εισηγητές: Στυλιανή Παρασκευά, Χημικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.   

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη η  εισηγήτρια  Παρασκευά Στυλιανή Χημικός, Ειδικό
Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοσοτήσεων κ.
Καξιρή Μαρία-Χριστίνα η οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και
λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.

ΘΕΜΑ:  Διατύπωση  σύμφωνης  γνώμης  της  Αρχής  για  την  προσφυγή  στη  διαδικασία
διαπραγμάτευσης,  κατόπιν  προηγηθέντος  άγονου  ανοικτού  διαγωνισμού,  για  τη  σύναψη
σύμβασης προμήθειας καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού και των Νομικών του
Προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 183.956,00€ χωρίς ΦΠΑ. 

1.  Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 22788/22.07.2014 αίτημα του Δήμου Φαιστού προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
το οποίο παρελήφθη στις 28.07.2014 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 3172), όπως συμπληρώθηκε με το υπ'
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αριθ.  πρωτ.  25894/02.09.2014  έγγραφο,  το  οποίο  παρελήφθη  στις  04.09.2014  (αριθ.  πρωτ.
εισερχ. 3598) και με το υπ' αριθ. πρωτ. 23516/10.09.2014 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 3724) το οποίο
παρελήφθη στις 11.09.2014, ζητείται η παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με
το άρθρο 2,  παρ. 2,  περ.  γ' (δδ) ν.  4013/2011,  όπως  αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 233,
παρ.5, περ. α' του ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. τ.Α' 160/08.08.2014), προκειμένου ο Δήμος να προβεί
στη  διενέργεια  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης   για  την  ανάθεση  της  προμήθειας  καυσίμων,
έτους 2014, ποσού  183.956,00€ χωρίς ΦΠΑ,  για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των
Νομικών  Προσώπων,  λόγω  κήρυξης  άγονης  της  διαδικασίας  του  προηγηθέντος  ανοικτού
διαγωνισμού,  συνολικού  προϋπολογισμού  199.566,00€  χωρίς  ΦΠΑ  και  245.466,18€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά 

2. Από το φάκελο της υπόθεσης και τα περιεχόμενα σε αυτόν στοιχεία και σχετικά έγγραφα προ-
κύπτουν τα ακόλουθα:

2.1.  Με την υπ' αριθ. 68/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού (Πρακτικό
της υπ' αριθ. 7/11.03.2014 Συνεδρίασης - ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗ1-ΥΓ3) εγκρίθηκε η διενέργεια της προμή-
θειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φαιστού, της Δ.Ε.Υ.Α.
Φαιστού, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Φαιστού Α.Ε., συνολικού
προϋπολογισμού 245.466,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2.2. Με την υπ' αριθ. 61/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού (Πρακτι-
κό 07/2014/17.03.2014 – ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΗ1-ΙΞ7) εγκρίθηκε η 09/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Πολεο-
δομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι όροι του διαγωνισμού και ο τρόπος εκτέλεσης της
προμήθειας, ο οποίος θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότε-
ρη τιμή.

2.3. Ακολούθως, με την από 07.03.2014 διακήρυξη ο Δήμος Φαιστού προκήρυξε ανοικτό μειοδο-
τικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών κατά τμήματα, συνολικής προϋπο-
λογιζόμενης δαπάνης 199.566,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης καυσίμων, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη
Διεύθυνση Εμπορίου του νομού και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά). Ως ημερομηνία διενέρ-
γειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 20η-06-2014.

Σύμφωνα με την από 07.03.2014 διακήρυξη δημοπρασίας και την υπ' αριθ. 9/2014 μελέτη της
Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα» συνολικού προϋπολογισμού 245.466,18€ συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η προμήθεια διαιρείται ως εξής:

ΚΑΥΣΙΜΑ

Για το Δήμο Φαιστού:
Για τη Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου: 
Πετρέλαιο κίνησης: 32.000 λίτρα, προϋπολογισμού 38.675,00€
Βενζίνη αμόλυβδη: 6.000 λίτρα, προϋπολογισμού 8.760,00€
Πετρέλαιο θέρμανσης: 1.800 λίτρα, προϋπολογισμού 1.926,00€
AdBlue: 600 λίτρα, προϋπολογισμού 600,00€

Για τη Δημοτική Ενότητα Ζαρού: 
Πετρέλαιο κίνησης: 11.000 λίτρα, προϋπολογισμού 13.090,00€
Βενζίνη αμόλυβδη: 400 λίτρα, προϋπολογισμού 584,00€
Πετρέλαιο θέρμανσης: 1.800 λίτρα, προϋπολογισμού 1.926,00€
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Για τη Δημοτική Ενότητα Μοιρών: 
Πετρέλαιο κίνησης: 34.000 λίτρα, προϋπολογισμού 40.460,00€
Βενζίνη αμόλυβδη: 3.000 λίτρα, προϋπολογισμού 4.380,00€
Πετρέλαιο θέρμανσης: 1.800 λίτρα, προϋπολογισμού 1.926,00€
AdBlue: 400 λίτρα, προϋπολογισμού 400,00€

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού:
Πετρέλαιο κίνησης: 18.000 λίτρα, προϋπολογισμού 21.420,00€
Βενζίνη αμόλυβδη: 5.700 λίτρα, προϋπολογισμού 8.322,00€

Για την Α' βάθμια Σχολική Επιτροπή:
Πετρέλαιο θέρμανσης: 18.000 λίτρα, προϋπολογισμού 19.367,00€

Για την Β' βάθμια Σχολική Επιτροπή:
Πετρέλαιο θέρμανσης: 12.000 λίτρα, προϋπολογισμού 14.980,00€

Για την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Φαιστού Α.Ε.:
Πετρέλαιο κίνησης: 6.000 λίτρα, προϋπολογισμού 7.140,00€.
Συνολικά, ο προϋπολογισμός για τα καύσιμα για το Δήμο Φαιστού και τα Νομικά του Πρόσωπα,
ανέρχεται στο ποσό των 183.956,00€ χωρίς ΦΠΑ και 226.265,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Για τον Δήμο Φαιστού:
Λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου: 1.600 λίτρα, προϋπολογισμού 5.440,00€
Λιπαντικό κινητήρων βενζίνης: 400 λίτρα, προϋπολογισμού 1.910,00€
Βαλβολίνη: 400 λίτρα, προϋπολογισμού 3.300,00€
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων Νο 46: 800 λίτρα, προϋπολογισμού 2.600,00€
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων Νο 68: 400 λίτρα, προϋπολογισμού 1.320,00€

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού:
Λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου: 100 λίτρα, προϋπολογισμού 400,00€
Βαλβολίνη: 40 λίτρα, προϋπολογισμού 160,00€
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων : 40 λίτρα, προϋπολογισμού 160,00€
Λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου: 80 λίτρα, προϋπολογισμού 320,00€. 
Συνολικά, ο προϋπολογισμός για τα λιπαντικά για το Δήμο Φαιστού και την Δ.Ε.Υ.Α. ανέρχεται στο
ποσό των 15.610,00€ χωρίς ΦΠΑ και 19.200,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2.4.  Η  υπ'  αριθ.  πρωτ.15817/23.05.2014  περίληψη  της  διακήρυξης  (ΑΔΑ:  ΒΙΙ7ΩΗ1-Α0Τ)
δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ 358/30.05.2014) και  δημοσιεύτηκε στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΑΤΡΙΔΑ  –  ΝΕΑ  ΚΡΗΤΗ (24.05.2014)  καθώς  και  στην  ΑΠΟΨΗ  –  ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ  ΤΗΣ  ΜΕΣΑΡΑΣ
(27.05.2014).

2.5. Με το από 20.06.2014 Πρακτικό της, η Επιτροπή Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού δια-
πίστωσε την ύπαρξη δύο συμμετεχόντων για το τμήμα των λιπαντικών καθώς και ότι δεν προσήλ-
θε κανείς ενδιαφερόμενος για το τμήμα των καυσίμων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή γνωμοδότησε
στις 02.07.2014, υπέρ του αποκλεισμού των δύο συμμετεχόντων επειδή αφενός δεν είχαν προ-
σκομιστεί οι εγκρίσεις κατασκευαστών για ορισμένα από τα προσφερόμενα λιπαντικά και αφε-
τέρου επειδή τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν πληρούσαν ορισμένες προδιαγραφές που ανα-
φέρονταν στην 9/2014 τεχνική μελέτη. 

2.6. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, με την υπ' αριθ. 199/2014 απόφα-
σή της (ΑΔΑ:661ΤΩΗ1-8ΜΚ): α. ενέκρινε το από 20.06.2014 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής του
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα νομικά του πρόσω-
πα, β. ενέκρινε την από 02.07.2014 γνωμοδότηση για τον αποκλεισμό δύο συμμετεχόντων, γ.
ενέκρινε την από 14.07.2014 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για την απόρριψη της ένστα-
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σης της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΣ ΕΠΕ», δ. κήρυξε το διαγωνισμό άγονο, ε. αποφάσισε
την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 1) για τα μηχανήματα της Δ.Ε. Μοιρών ποσό 12.000,00€ ,
2) για τα μηχανήματα και τα οχήματα της Δ.Ε. Τυμπακίου ποσό 12.000,00€ και στ. αποφάσισε να
ζητηθεί  η  έγκριση της  Αρχής  προκειμένου να προβεί  ο  Δήμος  στη διαδικασία της  απευθείας
ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα.

2.7. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 26994/16.09.2014 βεβαίωση του Δήμου Φαιστού, ο Αντιδήμαρχος
Φαιστού βεβαιώνει ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για προμήθεια καυσίμων για τις
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, έπειτα από τη λήξη των προηγούμενων συμ-
βάσεων (δηλαδή από 02.04.2014 και 11.04.2014) έως σήμερα,  είναι οι κάτωθι:

Φορέας δαπάνη προ Φ.Π.Α. δαπάνη με Φ.Π.Α.

Δημοτική Ενότητα Μοιρών 12.195,12€ 15.000,00€
Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου 12.195,12€ 15.000,00€
Δημοτική Ενότητα Ζαρού 12.195,12€ 15.000,00€
Δημοτική Ενότητα Μοιρών 9.756,10€ 12.000,00€
Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου 9.756,10€ 12.000,00€
Δημ. Επιχ. Αν. Δήμου Φαιστού Α.Ε. 1.953,11€ 2.402,33€
Σύνολο 58.050,67€ 71.402,33

Σύμφωνα με την ανωτέρω βεβαίωση του Δήμου, τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται στις
προϋπολογισθείσες ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2014.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Φαιστού αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ-
.ΣΥ., κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) ν. 4013/2011, όπως ισχύει, προσκομίζοντας και το σχετικό
Σχέδιο Απόφασης, προκειμένου να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 25
παρ 1 α' π.δ. 60/2007 για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πε-
τρέλαιο  κίνησης,  βενζίνη  αμόλυβδη),  προϋπολογισμού  183.956,00€€ πλέον  ΦΠΑ  (ήτοι
226.265,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των νομι-
κών του προσώπων Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού, Σχολικών Επιτροπών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και
Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Φαιστού Α.Ε.

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο 

4. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ`, υποπερίπτωση δδ` του ν. 4013/2011, όπως ισχύει,
για την παροχή σύμφωνης γνώμης, ορίζει τα ακόλουθα: «δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρ-
χών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης για  την  ανάθεση των δη-
μόσιων 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 εκτιμώμε-
νης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων. [...]»

5. 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:
β) 211.000 ευρώ, προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συ-
νάπτονται είτε i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV
[...]”

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του αριθ. 1336/2013 Κανονισμού της Επιτροπής της
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13ής  Δεκεμβρίου  2013  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 207.000 ευρώ.

6. Το άρθρο 8 παρ. 1,2,3,5 και 7  του ίδιου π.δ. ορίζει τα παρακάτω: 

“1.  Ο  υπολογισμός  της  εκτιμώμενης  αξίας  μιας  δημόσιας  σύμβασης  βασίζεται  στο  συνολικό
πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό
αυτό, λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν
προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης [...]

2. Η αποτίμηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται μια τέτοια
προκήρυξη, κατά το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης.

3.  Κανένα  σχέδιο  έργου  και  καμία  σύμβαση  προμήθειας  ή  υπηρεσιών  δεν  επιτρέπεται  να
κατατμηθεί, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.

5. [...]  β) Όταν η προμήθεια ομοειδών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη
χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των
τμημάτων  κατά  την  εφαρμογή  του  άρθρου  6  σημεία  α)  και  β).  Όταν  η  συνολική  αξία  των
τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 6, το παρόν εφαρμόζεται
στη σύναψη κάθε τμήματος.

7.  Όταν  πρόκειται  για  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  που  έχουν  περιοδικό
χαρακτήρα ή προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται
ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης:

α)  είτε  η  συνολική  πραγματική  αξία  των  διαδοχικών συμβάσεων του  ιδίου  τύπου,  οι  οποίες
συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, εφόσον
τούτο  είναι  δυνατόν,  προκειμένου  να  ληφθούν  υπόψη  ενδεχόμενες  μεταβολές  ως  προς  τις
ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα (12) μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης.

β)  είτε  η  εκτιμώμενη  συνολική  αξία  των  διαδοχικών  συμβάσεων  που  συνήφθησαν  κατά  το
δωδεκάμηνο  που  έπεται  της  πρώτης  παράδοσης  ή  κατά  τη  διάρκεια  του  οικονομικού  έτους,
εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης δεν
επιτρέπεται να γίνεται προς το σκοπό αποφυγής της εφαρμογής του παρόντος.....”. [...]

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

7.  Το  υπό  εξέταση  αίτημα του  Δήμου  Φαιστού,  αφορά  στη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης
προμηθειών,  με  την  έννοια  της  περ.  γ' της  παρ.  2  του  άρθρου  2  του  π.δ.  60/2007,  περί
προσαρμογής  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  «περί
συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και
υπηρεσιών». Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης προμηθειών δέον όπως διερευνηθεί δεδομένου του συνολικού προϋπολογισμού  του
διαγωνισμού  (199.566,00€ πλέον  ΦΠΑ  ήτοι  245.466,18€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  εάν
συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής κατ’ άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ' υποπερίπτωση δδ'
του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την παροχή σύμφωνης γνώμης. 

8. Από τις  προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται σαφώς ότι η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επιλαμβάνεται των
περιπτώσεων  προσφυγής  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  για  την  ανάθεση  δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και τα άρθρα 24 και 25 του π.δ.
60/2007,  εφόσον  οι  συμβάσεις  αυτές  εμπίπτουν  λόγω  της  εκτιμώμενης  αξίας  και  του
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αντικειμένου τους στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων.

9. Προκειμένου να διαπιστωθεί η, κατά τα ως άνω, αρμοδιότητα της Αρχής, εξετάζεται κατωτέρω
η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 6 του π.δ. 60/2007, σε συνδυασμό με τον τρόπο
υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8
του ίδιου π.δ., δεδομένου ότι πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις που έχουν περιοδικό χαρακτήρα.
Εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου και τα διαλαμβανόμενα στα ως άνω έγγραφα του
Δήμου Φαιστού, προκύπτουν,  τα κάτωθι:

i) Η προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών, προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Φαι-
στού και  των Νομικών Προσώπων  Δ.Ε.Υ.Α.  Φαιστού,  Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου
Φαιστού Α.Ε. και των Σχολικών Επιτροπών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης,  για το έτος 2014.

ii) Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9/2014 σχετική μελέτη οι ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προ-
σώπων  σε  καύσιμα  και  λιπαντικά  ανέρχεται  στο  ποσό  των  199.566,00€  πλέον  Φ.Π.Α.  ήτοι
245.466,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπως φαίνεται  αναλυτικά στο ιστορικό στο σημείο
2.3.  Προς επικύρωση των ανωτέρω ο Δήμος απέστειλε σχετικές βεβαιώσεις των φορέων με τις
οποίες γνώρισαν τις ανάγκες τους για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2014.

iii)  Όπως προκύπτει  από τα προσκομισθέντα στοιχεία,  ο  Δήμος  έχει  προβεί  ήδη στη σύναψη
συμβάσεων για την κάλυψη μέρους των αναγκών του για ποσά που φαίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί. Σύμφωνα με σχετική βεβαίωση του Δήμου (βλέπε ιστορικό σημείο 2.7.), τα κατωτέρω
ποσά  συμπεριλαμβάνονται  στις  προϋπολογισθείσες  ανάγκες  του  Δήμου  και  των  Νομικών
Προσώπων για το έτος 2014 και έως την εξάντληση των συμβατικών ποσοτήτων.

 

Φορέας δαπάνη προ Φ.Π.Α. δαπάνη με Φ.Π.Α.

Δημοτική Ενότητα Μοιρών 12.195,12€ 15.000,00€
Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου 12.195,12€ 15.000,00€
Δημοτική Ενότητα Ζαρού 12.195,12€ 15.000,00€
Δημοτική Ενότητα Μοιρών 9.756,10€ 12.000,00€
Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου 9.756,10€ 12.000,00€
Δημ. Επιχ. Αν. Δήμου Φαιστού Α.Ε. 1.953,11€ 2.402,33€
Σύνολο 58.050,67€ 71.402,33

Όπως  διαπιστώνεται  από  τα  παραπάνω,  το  ανωτέρω  ποσό  των  183.956,00€ προ  ΦΠΑ
(226.265,88€με ΦΠΑ), το οποίο αποτυπώνει τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
αυτού για την προμήθεια καυσίμων για το 2014 (όπως αναλυτικά στην ανωτέρω παρ. ii) και στο
οποίο  συμπεριλαμβάνεται  όπως  προκύπτει  από  σχετικά  έγγραφα  του  Δήμου  το  ποσό  των
58.050,67€ (71.402,33€ με ΦΠΑ) των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί (όπως αναλυτικά
στην  ανωτέρω  παρ.  iii),  υπολείπεται  του  προβλεπομένου  από  το  π.δ.  60/2007  κατώτατου
χρηματικού ορίου, όπως αυτό υπολογίζεται βάσει των άρθρων 6 και 8 αυτού, όπως αυτό έχει
αναπροσαρμοστεί  με το άρθρο 2 του υπ' αριθ. 1336/2013 Κανονισμού της Επιτροπής της 13ής
Δεκεμβρίου 2013. 

Εκ των ανωτέρω και κατόπιν της προαναφερθείσας δεσμεύσεως της αναθέτουσας αρχής ότι  το
ποσό  των  58.050,67€  (άνευ  ΦΠΑ),  των  συμβάσεων  που  έχουν  ήδη  υπογραφεί,  έχει  ήδη
συμπεριληφθεί στις προϋπολογισθείσες ανάγκες, ποσού 183.956,00€ (άνευ ΦΠΑ), του Δήμου και
των  Νομικών Προσώπων για  το  έτος  2014,  για  την  προμήθεια  καυσίμων,  προκύπτει  ότι  δεν
συντρέχει  η  αρμοδιότητα της  Αρχής  για τη  διατύπωση σύμφωνης  γνώμης  για  την  αιτούμενη
ανάθεση σύμβασης  και  η  πραγματοποίησή  της  εναπόκειται  στην  αποκλειστική  ευθύνη  της
αναθέτουσας αρχής (βλέπε υπ' αριθ. 183/2014 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
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ΙV. Συμπέρασμα

10. Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και την υπαγωγή αυτού
στις προαναφερόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ζητήματος, εισηγούμαι:

Τη  μη  εξέταση  του  αιτήματος  του  Δήμου  Φαιστού,  δεδομένης  της  διαπίστωσης  έλλειψης
αρμοδιότητας έκδοσης σχετικής γνώμης, καθότι η σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
του π.δ. 60/2007, λόγω της εκτιμώμενης αξίας της.

     Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ   
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