
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

                  

                    

 

       ΑΠΟΦΑΣΗ

          326 /2014
(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 16η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) ημέρα Πέμπτη 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. Πρόεδρος: Δημήτριος Ράικος 

2. Μέλη:  Ευάγγελος Καραμανλής 

                  Ιωάννα Κουλούρη 

                  Δημήτριος Λουρίκας

                  Δημήτριος Σταθακόπουλος 

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

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια κ. Τριανταφύλλου, καθώς και η Προϊστα-
μένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κ. Καξιρή, οι οποίες και αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας
ψηφοφορίας και τη λήψη της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.

Γραμματέας:   Τσιάβου Στυλιανή        
Εισηγητής: Βασιλεία Τριανταφύλλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.   

ΘΕΜΑ:  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,
κατόπιν προηγηθέντος άγονου διεθνούς διαγωνισμού,  για την σύναψη σύμβασης προμήθειας υγρών
καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνης) για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου και των
Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού προϋπολογισμού 848.000,00€  συμ/νου ΦΠΑ, για ένα (1) έτος.

1.  Με το υπ’ αρ. πρωτ. 058742/25-09-2014 αίτημα του Δήμου Αμαρουσίου προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. το οποίο
παρελήφθη  στις  26-09-2014  (αρ.  πρωτ.  εισερχ.  3979), όπως  συμπληρώθηκε  (αριθμός  πρωτ.  εισερχ.
4108/03-10-2014), ο Δήμος αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με το άρθρο
2, παρ. 2, περ. γ (δδ) Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας δια-
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πραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, για την σύναψη  σύμβασης
προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνης) για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου
Αμαρουσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού προϋπολογισμού 848.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ (Κ.Α. 20-6641.004 -
833.000,00€ & Κ.Α. 50-6641.002 -  15.000,00 €), για ένα (1) έτος, κατόπιν προηγηθέντος άγονου διεθνούς
διαγωνισμού. 

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά 

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

2.1.  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου, με την με αριθμ. 82/2014 απόφασή του, ενέκρινε τη
διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την
κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και για τις εγκαταστάσεις του Δήμου
και των Νομικών του Προσώπων.
2.2.  Οι σχετικές πιστώσεις διατέθηκαν με τις υπ’ αριθμ.  13/2014, 39/2014 και 50/2014 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμαρουσίου και με την υπ' αριθμ. 17/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμαρουσίου “Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.”».
2.3. Με την υπ' αριθμ.  53/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΡΩΨ9-Π9Χ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι
Τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.
Στη συνέχεια, συντάχθηκε η υπ' αριθ. πρωτ. 20406/31-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΞΩΨ9-ΑΛΗ) διακήρυξη  και η υπ'
αρ.  πρωτ.  20402/31-03-2014  (ΑΔΑ:ΒΙΗΗΩΨ9-ΖΓ6)  περιληπτική  διακήρυξη,  συνολικού  προϋπολογισμού
1.110.290,00€ συμ/νου ΦΠΑ 23%. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 8η Μαΐου 2014.
Περίληψη  των  ουσιωδών  όρων  και  στοιχείων  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  απεστάλη  προς
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε) και δημοσιεύτηκε στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον εθνικό τύπο.    

2.4.  Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως προκύπτει από το πρακτικό της Επιτροπής
διενέργειας  του  διαγωνισμού,  υπεβλήθη  μία  προσφορά  από  την  εταιρεία  με  την  επωνυμία
«ΟΙΚΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕ». Η προσφορά αφορούσε στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Ομάδα Α2) για το
Δήμο και  τα Νομικά του πρόσωπα.  Κατά τη διασταύρωση των στοιχείων της μελέτης (εγγεγραμμένες
πιστώσεις στον προϋπολογισμό, ποσά ενδεικτικού προϋπολογισμού κ.λ.π.)  προέκυψε διάσταση μεταξύ
των  εγγεγραμμένων,  στη  διακήρυξη  και  στη  μελέτη,  ποσών  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  και  των
εγγεγραμμένων πιστώσεων.   

2.5. Κατόπιν  τούτου,  η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου,  με  την υπ'  αριθ.  92/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΙ6ΩΨ9-ΙΥΚ)
απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
και αξιολόγησης, αποφάσισε: «...  Για την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προμήθειας
υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου, καθώς
και  για  τις  εγκαταστάσεις  του  Δήμου  και  των  νομικών  του  προσώπων  και  την  επανάληψή  του,  με
τροποποίηση της υπ’ αριθ. 53/2014 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθ. 4/2014 μελέτη της
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και καταρτίσθηκαν οι  όροι διακήρυξης, όπως παρακάτω: 1.-  Η
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σχετ. το άρθρο 8 παρ.2 των όρων διακήρυξης), διαμορφώνεται από
5% σε 2%. 2.- Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού διαμορφώνεται ως εξής: «για τα είδη της Ομάδας
Α1', A2' και Β' με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού, σε ότι αφορά
στην προμήθεια των ειδών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη,
βενζίνη  super)  είναι  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης,  υπολογιζόμενο  για  έκαστο  είδος,  στη
διαμορφούμενη μέση τιμή της περιοχής του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  1.  Το  ανωτέρω  ποσοστό  μπορεί  να  είναι  και  αρνητικό,  χωρίς  να
υπερβαίνει  το  5%.  ...  3.-  Εγκρίνει  την  νέα  τροποποιημένη  μελέτη,  με  αριθμό  4Α/2014  και  τίτλο:
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑ-ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
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ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ  2014  ”,  του  Τμήματος  Σχεδιασμού  και  Εποπτείας  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης,  της  Δ/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία αντικαθιστά την 4/2014 μελέτη του ιδίου τμήματος...».

3.  Στη συνέχεια,  το τμήμα Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης συνέταξε την υπ'
αριθ. 4Α/2014 τροποποιημένη Μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» σύμφωνα με το από 12/05/2014 πρακτικό της
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

3.1.  Κατόπιν  τούτου,  συντάχθηκε  η  υπ'  αριθ.  πρωτ.  34585/06-06-2014  (ΑΔΑ:7ΑΑΥΩΨ9-ΛΧΨ & ΑΔΑΜ:
14PROC002137003) Διακήρυξη  Επαναληπτικού  Ανοικτού  Διεθνούς  Διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια
υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου,
καθώς και για τις εγκαταστάσεις του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» συνολικού προϋπολογισμού
1.059.750,45€ (συμ/νου ΦΠΑ 23%) για ένα έτος, σε τέσσερις διακριτές ομάδες αγαθών, οι οποίες έχουν ως
ακολούθως :

ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑΣ A1΄ Πετρέλαιο Κίνησης Δήμου  (CPV 09134100-8), 533.145,94  lt, 716.015,00€
ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑΣ A2΄ Πετρέλαιο Θέρμανσης Δήμου  (CPV 09134100-8), 39.714,06 lt , 50.000,00€
                                  Πετρέλαιο Θέρμανσης για Ν.Π.Δ.Δ.(CPV 09134100-8), 85.178,71lt, 106.790,00€
                                  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α2΄ 156.790,00€
ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑΣ B΄   Βενζίνη Αμόλυβδη Δήμου (CPV 09132100-4), 65.000,00 lt, 105.495,00€
                                  Βενζίνη super Δήμου  (CPV 09132200-5 ), 15.000,00 lt, 26.490,00€
                                  Βενζίνη Αμόλυβδη για Ν.Π.Δ.Δ. (CPV 09132100-4), 1.445,18 lt,  2.345,53€
                                  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 134.330,53€ 
ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ (Ποσότητες Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ)
                                ΣΥΝΟΛΟ Γ'   52.614,92€
                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΜΕΡΙΚΟ Α1'+Α2'+Β'+Γ') 1.059.750,45€.

3.2.  Σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη,  «...η  προμήθεια  θα  γίνει  με  ανοικτό  διεθνή  μειοδοτικό  διαγωνισμό
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ΕΚΠΟΤΑ  και  ειδικότερα  για  τα  είδη  της  Ομάδας  Α1',  A2'  και  Β'  με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού, σε ότι αφορά στην προμήθεια
των ειδών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη super)
είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, υπολογιζόμενο για έκαστο είδος, στη διαμορφούμενη μέση τιμή
της  περιοχής  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. Ενώ
για  τα  είδη και  τα  υλικά  της Ομάδας Γ',  με  σφραγισμένες  προσφορές  με  τη  συμπλήρωση τιμολογίου
προσφοράς με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή προσφοράς στο σύνολο της ομάδας (τιμή χωρίς Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν
σε μια ή και σε περισσότερες ομάδες. Η υλοποίηση της σύμβασης για την προμήθεια των προβλεπόμενων
ειδών της μελέτης, θα γίνει με την εξάντληση των ανωτέρω ποσών...».
Στο άρθρο 2 της διακήρυξης  (Δικαιούμενοι  συμμετοχής)  ορίζεται  ότι  «1.  Στο διαγωνισμό μπορούν να
συμμετάσχουν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  καθώς  και  κοινοπραξίες  (ενώσεις)  προμηθευτών  που
δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου...». Στα άρθρα 3 (Δικαιολογητικά
συμμετοχής) και 8 (Εγγυήσεις) της διακήρυξης ορίζεται αντίστοιχα : «... Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να
λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό,  οφείλουν  να  προσκομίσουν  με  ποινή  αποκλεισμού:  1....α.  Εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών (εάν η προσφορά αφορά ορισμένη ή ορισμένες από τις ομάδες ζητούμενων ειδών, η εγγύηση
συμμετοχής εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, η οποία
αναλογεί στην προσφερόμενη ποσότητα)...» και «...2...Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα
τουλάχιστον  μήνα  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  που  ορίζεται  στο  άρθρο  14  της
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παρούσας διακήρυξης.  Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση,
απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες  και  δεν  λαμβάνονται  υπόψη...».  Στο  άρθρο  14  (Χρόνος  ισχύος  των
προσφορών) ορίζεται  :  «...1.  Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προμηθευτές  για  χρονικό
διάστημα 90 (ενενήντα)  ημερών,  το οποίο υπολογίζεται  από την επομένη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού...». Τέλος, στο άρθρο 24 (Χρόνος παράδοσης-Διάρκεια Σύμβασης) ορίζεται «...1. Η διάρκεια
της  σύμβασης  ισχύει  για  ένα  έτος,  με  δυνατότητα  παράτασης  έως  και  την  υπογραφή  της  επόμενης
σύμβασης χωρίς υπέρβαση των ποσοτήτων και χωρίς καμία αλλαγή της αρχικής σύμβασης, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου...».
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 17η Ιουλίου 2014.

3.3.   Περίληψη  των  ουσιωδών  όρων  και  στοιχείων  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  απεστάλη
ηλεκτρονικά (05-06-2014) προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε).
Συνακόλουθα,  η  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  34594/06-06-2014  (ΑΔΑ:ΒΙΥ0ΩΨ9-Λ9Δ)  περίληψη  της  διακήρυξης
δημοσιεύτηκε  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης  (ΦΕΚ
387/18-06-2014)  και  στις  εφημερίδες:  Ναυτεμπορική,  Εφημερίς  Δημοπρασιών  &  Πλειστηριασμών,
Αμαρυσία και Αθμόνιο Βήμα. Επιπροσθέτως το τεύχος της διακήρυξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
Δήμου  www.maroussi.gr στις  13/06/2014,  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δήμου  καθώς  και  στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», και εστάλη για δημοσίευση στο Τμήμα εμπορίου ΕΒΕΑ καθώς και στον ΕΟΜΜΕΧ
νυν ΕΤΕΑΝ (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας).

3.4.  Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως προκύπτει από το πρακτικό της Επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού, με ημερομηνία 17/07/2014 (αριθ. πρωτ. Δ/Υ /21-07-2014), υπεβλήθησαν
τέσσερις  (4)  προσφορές  από  τις  εταιρείες:  1.  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  Α.Ε.Α.Ε,  2.  GHP  service,  3.
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  Ε.Π.Ε  και  4.  ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤ.  ΑΜΑΛΙΑ.  Ειδικότερα,  η  εταιρεία  3.  «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ε.Π.Ε.» κατέθεσε προσφορά για τις ομάδες Α2 (Πετρέλαιο θέρμανσης) και Γ (Λιπαντικά), ενώ οι εταιρίες 1
«ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Ε.», 2.«GHPservice» και 4. «ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤ. ΑΜΑΛΙΑ» κατέθεσαν προσφορές
για  την ομάδα Γ  (Λιπαντικά).  Κατά την  εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής  διαπιστώθηκε  ότι  η
εταιρεία «GHP service» προσκόμισε εγγυητική επιστολή της οποίας ο χρόνος λήξης ισχύος της ήταν η
20/10/2014 έναντι  της  14/11/2014 που προβλέπονταν  από τη διακήρυξη και  απορρίφθηκε η ως άνω
προσφορά ως απαράδεκτη.

3.5.  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την υπ' αριθ. 184/2014 (ΑΔΑ:ΩΤΗΣΩΨ9-ΥΦΜ) απόφασή της,
λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης,
αποφάσισε:  «...1)  Την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  υγρών
καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων,  της  ομάδας  Α2  (Πετρέλαιο  θέρμανσης),  στην  εταιρεία  «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΠΕ»,  με  ΑΦΜ
095723899, η οποία κατέθεσε το χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το από 21/7/2014 Πρακτικό
διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι: 2,01% επί της μέσης τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και όπως
αυτή  καθορίζεται  από  Υπουργείο  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας.  2)  Την  κατακύρωση  του
αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  υγρών  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  την  κίνηση
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, της ομάδας Γ (Λιπαντικά) στην
εταιρεία «ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤ. ΑΜΑΛΙΑ»,με ΑΦΜ 052778284, η οποία κατέθεσε τη χαμηλότερη προσφορά
και συγκεκριμένα 42.246,47 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με το από 21/7/2014 Πρακτικό
διενέργειας διαγωνισμού...»  και με την υπ' αριθ. 251/2014 (ΑΔΑ:7Ζ9ΘΩΨ9-ΟΧΤ) απόφασή της, ενέκρινε
την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνης) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης –
απευθείας ανάθεσης υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ, για τα είδη : Κ.Α. 20-
6641.004 Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων,  ποσού 833.000,00€ και  Κ.Α.  50-6641.002
Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων, ποσού 15.000,00 €.  

3.6. Η αναθέτουσα αρχή, με το υπ' αριθ. πρωτ. 060463/03-10-2014 έγγραφο, βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμούν
ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ή ένδικα μέσα κατά του κύρους της διαγωνιστικής
διαδικασίας. 
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4.  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Αμαρουσίου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 058742/25-09-2014 έγγραφο-αίτη-
μά του, όπως συμπληρώθηκε, και στο οποίο επισυνάπτεται σχέδιο απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασί-
ας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007 για την σύναψη σύμβα-
σης προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνης) για την κίνηση των οχημάτων του Δή-
μου  Αμαρουσίου  και  των  Ν.Π.Δ.Δ.,  συνολικού  προϋπολογισμού  848.000,00€  συμ/νου  ΦΠΑ  (Κ.Α.  20-
6641.004 - 833.000,00€ & Κ.Α. 50-6641.002 -  15.000,00 €),  για ένα (1) έτος, κατόπιν προηγηθέντος άγονου
διεθνούς διαγωνισμού.
 

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

5.  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 Αρχών που αφο-
ρούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμ-
φωνα 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 προ-
εδρικών διαταγμάτων. [...]».
6. Στο άρθρο 6 παρ. 1 του  π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγί-
ας 2004/18/ΕΚ…» ορίζεται:  “Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπη-
ρεσιών 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 συνάπτονται είτε i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Πα-
ράρτημα IV [...]”

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του αριθ. 1336/2013 Κανονισμού της Επιτροπής της 13ης Δεκεμ-
βρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων, το ως άνω ποσό αναπροσαρμόστηκε στις 134.000 και 207.000 ευρώ αντίστοιχα.

7. Επίσης, στο άρθρο 8 παρ. 1, 3 και 5 του ίδιου π.δ. ορίζεται: “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, συμπερι -
λαμβανομένων τόσο του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων
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 συμ-
βάσεων 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.

8.  Στο άρθρο 25 παρ. 1 περ. α΄ του ιδίου π.δ., «Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκή-
ρυξης διαγωνισμού»  (άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ),  ορίζεται: «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συ-
νάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προη-
γείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Προκειμένου για δημόσιες συμ-
βάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλή-
θηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρ-
χει 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» […]. 

9.   Στο άρθρο 209 παρ. 1 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α),
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όπως ισχύει, ορίζεται: «1. Οι προμήθειες των Δήμων … διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαί-
ου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α.  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α),  όπως ισχύει,  με  την επιφύλαξη των ειδικών ρυθ-
μίσεων….». Επίσης, στα άρθρα 3 (παρ. 3γ) και 23 της με αριθμ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργού Εσωτε-
ρικών με τίτλο «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» (ΦΕΚ
185/Β), ορίζεται «…Άρθρο 3, παρ. 3γ. “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, ητιολογη-
μένη έκθεση[...] 4. Στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλομένους
σε γεγονότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατό να τηρη -
θούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς.” Άρθρο 23. .. Διαδικα-
σία 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 κα-
νονισμού». 

10. Στις 12-12-2012 δημοσιεύθηκε πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 240), η οποία κυρώθηκε με
το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει: «... Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευ-
τών−χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και πα-
ρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλι-
κού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται
εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.
2. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο
Κανονισμό  Προμηθειών  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΠΟΤΑ),  όπως  αυτός  ισχύει  κάθε
φορά...».

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

11.  Το υπό εξέταση αίτημα του  Δήμου  Αμαρουσίου  αφορά στην  ανάθεση σύμβασης, με την έννοια της
περίπτωσης  (γ)  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  2  του  π.δ. 60/2007  και  η  αιτούμενη  προσφυγή  στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης εμπίπτει στη διάταξη της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007.
Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την
προμήθεια  υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνης)  συνολικού προϋπολογισμού 848.000,00€
συμ/νου ΦΠΑ, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για την παροχή γνώμης, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 6 και   8  παρ.  1 του π.δ.  60/2007 και  του άρθρου 2 παρ.  2 περ.  γ,  υποπερίπτωση δδ) του ν.
4013/2011.

12. 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 την βασική ρύθμιση, ήτοι 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,
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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).15. 

13.   Με τη  διάταξη  του  άρθρου 25  παρ.  1  περ.  α΄  του  π.δ.  60/2007,  παρέχεται  η  δυνατότητα στις
αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, με την προϋπόθεση: α) να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, β) να
μην  έχει  υποβληθεί  κατά  την  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 και γ) να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης
κατά την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. δ) Επιπλέον,  προϋποθέτει  ότι  σε  περίπτωση
σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προβεί στη διαβίβαση
προς αυτήν, σχετικής εκθέσεως.

14. Ειδικότερα δε, σχετικά με την υπό α) προϋπόθεση της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή
κλειστής διαδικασίας, παγίως έχει κριθεί ότι η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ’ εφαρ-
μογή της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, συνέχεται άμεσα με τον προηγηθέντα
αυτής διαγωνισμό, με συνέπεια η μη νομιμότητα της υποκείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας  να   καθι-
στά  παρακολουθηματικά παράνομη στο σύνολό της και τη συγκεκριμένη διαδικασία (ΕΣ-Πράξη 215/2012-
Ζ΄Κλιμάκιο, ΕΣ-Αποφ. VI Τμ. 1249/2011, 466/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013).

15.  Από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, προκύπτουν τα κάτωθι:

15.1.  Ως προς την προϋπόθεση α) της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής διαδικα-
σίας:
Ο Δήμος Αμαρουσίου προσέφυγε σε δημόσιο διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας υγρών
καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών &
νομικών  προσώπων  του  Δήμου,  για  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)  έτους,   συνολικού  προϋπολογισμού
1.059.750,45€ (συμ/νου ΦΠΑ 23%). Στον εν λόγω διαγωνισμό, κατά το μέρος που αφορά στην προμήθεια
των ειδών της Ομάδας  Α1 (πετρέλαιο κίνησης)  και  Β  (Βενζίνη),  δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και  ο
διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος ως προς τα είδη των ομάδων αυτών.   

Στο τεύχος της ως άνω διακήρυξης και ειδικότερα στο άρθρο 2 (Δικαιούμενοι συμμετοχής) ορίζεται ότι :
«1.  Στο διαγωνισμό μπορούν να  συμμετάσχουν φυσικά και  νομικά πρόσωπα καθώς και  κοινοπραξίες
(ενώσεις)  προμηθευτών  που  δραστηριοποιούνται  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου
Αμαρουσίου...». Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 (Τόπος–τρόπος παράδοσης) της διακήρυξης,
«...1. Η παράδοση των ειδών των ομάδων Α1' και Β' (που αφορούν το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη)
θα γίνεται τμηματικά από το πλησιέστερο πρατήριο υγρών καυσίμων του μειοδότη σε σχέση με το χώρο
στάθμευσης των οχημάτων και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή από προμηθευτή που διαθέτει
κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και αποθηκευτικό χώρο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εντός των
ορίων του Δήμου. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης της ομάδας Α2'  θα πραγματοποιείται στα
κτίρια που θα υποδεικνύονται στον ανάδοχο (Διεύθυνση κτιρίων, Αριθμός ΔΕΗ, Ποσότητα κ.λ.π)...».

Εν προκειμένω, ο προσδιορισμός της “δραστηριοποίησης” εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου έχει
την έννοια του όρου εκτέλεσης και όχι της προϋπόθεσης συμμετοχής, καθώς είναι σαφές ότι δύνανται να
δραστηριοποιούνται  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου  και  εταιρείες  οι  οποίες  εδρεύουν
οπουδήποτε, και πάντως εκτός αυτών. Επομένως, κρίνεται ότι δεν επιφυλάσσεται με τον συγκεκριμένο
όρο δυσμενής διάκριση σε βάρος συμμετεχόντων ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασής τους. Περαιτέρω,
δεν  περιορίστηκε  η  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  εξ  αυτού  του  λόγου,  καθόσον  στο  διαγωνισμό
υπεβλήθησαν και έγιναν δεκτές προσφορές για τα δύο (2) από τα τέσσερα (4) είδη από εταιρείες οι
οποίες  εδρεύουν  εκτός  των  διοικητικών  ορίων του  Δήμου  Αμαρουσίου  (1.ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  Α.Ε.Α.Ε,
Πειραιώς 203, Αθήνα, 2.ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε, Βιλτανιώτη 32, Κηφισιά και 3.ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤ. ΑΜΑΛΙΑ,
Βυζαντίου 137, Ν. Ιωνία).   
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Συνεπώς,  κρίνεται  ότι  το  εν  μέρει  άγονο  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  δεν  οφείλεται  σε  ουσιώδεις
νομικές πλημμέλειες, όπως προκύπτει από το παραπάνω παρατεθέν ιστορικό.  

15.2. Ως προς την προϋπόθεση β) της μη υποβολής προσφοράς ή την μη ύπαρξη υποψηφίου:

Σύμφωνα  με  το,  με  ημερομηνία  17/07/2014,  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης
διαγωνισμού,  κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, υπεβλήθησαν τέσσερις (4) προσφορές
για τις ομάδες Α2 (Πετρέλαιο θέρμανσης) και Γ (Λιπαντικά), ενώ για τις ομάδες Α1 (Πετρέλαιο κίνησης) και
Β (Βενζίνη), δεν κατατέθηκαν προσφορές.

15.3. Ως προς την προϋπόθεση γ), της μη ουσιώδους τροποποίησης των αρχικών όρων της σύμβασης .

Από τον υποβληθέντα φάκελο και το σχέδιο απόφασης, ο Δήμος αιτείται τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ
για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σε συνέχεια του προηγηθέντος άγονου διεθνούς
διαγωνισμού,  συνεπώς,  σύμφωνα  με  τη  διάταξη  25  1  α  του  π.δ.  60/2007,  το  οποίο  επιτρέπει  την
προσφυγή «...εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης...».  

16. Κατόπιν  των  ανωτέρω  και  από  τη  μελέτη  του  οικείου  φακέλου,  προκύπτει  η  συνδρομή  των
προϋποθέσεων για την υιοθέτηση της εξαιρετικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης εκ μέρους του Δήμου
Αμαρουσίου για το υποβληθέν αίτημα,  κατ’  εφαρμογή της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ.
60/2007.  

IV. Συμπέρασμα

Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή αυτού στις προ-
αναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ερωτήματος αποφασίζουμε:

Την αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Αμαρουσίου και την παροχή σύμφωνης  γνώμης, σύμφωνα με το
άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγ -
μάτευση για την σύναψη σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνης) για την
κίνηση των οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού προϋπολογισμού 848.000,00€
συμ/νου ΦΠΑ (Κ.Α. 20-6641.004 - 833.000,00€ & Κ.Α. 50-6641.002 -  15.000,00 €), για ένα (1) έτος, σύμ-
φωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 περ. α’ χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση
των  όρων  της  διακήρυξης  του διαγωνισμού (π.χ.  ποσότητα  προμήθειας,  προϋπολογισθείσα  δαπάνη,
χρονική διάρκεια), λόγω συνδρομής των, προς τούτο, τασσομένων, υπό του νόμου, προϋποθέσεων.  

                                                                                                                                ΑΘΗΝΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

                                                                                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΪΚΟΣ
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