
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

8/2014

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

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 14η Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014) ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.30, και επί της οδού Λ.Κηφισίας 7, όπoυ 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.Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: 3. Δημητρούλιας Θεόδωρος
     4. Καραμανλής Ευάγγελος
             5. Κουλούρη Ιωάννα
            6. Λουρίκας Δημήτριος
            7. Σταθακόπουλος Δημήτριος

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

Γραμματέας: Στυλιανή Τσιάβου

Εισηγητής: Παναγιώτα Μπαράκου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ερώτημα:  Το  υπ’  αρ.  πρωτ.  14785/11.12.2013  αίτημα  του Δήμου Κ.  Νευροκοπίου προς την
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. το οποίο παρελήφθη από την Αρχή την 13.12.2013 και έλαβε αριθμό πρωτ. 5526,
όπως  συμπληρώθηκε  με  το  υπ’  αρ.  πρωτ.  15266/24.12.2013  έγγραφό  του,  το  οποίο
παρελήφθη από την Αρχή την 30.12.2013  και  έλαβε αριθμό πρωτ.  5714,  καθώς και  με το
αριθμ. πρωτ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 41/08.01.2014 έγγραφο.
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Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή του Δήμου Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” για τις ανάγκες
του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων για το οικονομικό έτος 2014,
διάρκειας  12  μηνών,  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  334.756,10€  (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). 

---------------------------------------------------

1. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 14785/11.12.2013 αίτημα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου προς την Ε.Α.Α.ΔΗ -
.ΣΥ. το οποίο παρελήφθη από την Αρχή την 13.12.2013 και έλαβε αριθμό πρωτ. 5526, όπως
συμπληρώθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 15266/24.12.2013 έγγραφό του, το οποίο παρελήφθη από
την Αρχή την 30.12.2013 και έλαβε αριθμό πρωτ. 5714, καθώς και με το αριθμ. πρωτ. Ε.Α.Α-
.ΔΗ.ΣΥ.  41/08.01.2014  έγγραφο,  ο  Δήμος  Κ.  Νευροκοπίου  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 διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του άρθρου 25 παρ.1  α'  του Π.Δ 60/2007,  για  την  ανάθεση της  προμήθειας
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης
αμόλυβδης),  για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων
για το οικονομικό έτος 2014, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 334.756,10€ (μη συμπε-
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%),  για διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης,  σε
συνέχεια προηγηθέντος άγονου ανοικτού διαγωνισμού. 

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά 

2. Από το φάκελο της υπόθεσης και τα περιλαμβανόμενα σε αυτόν στοιχεία και σχετικά έγ-
γραφα, προκύπτουν τα ακόλουθα:

2.1. Με την υπ' αριθ. 127/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ93ΩΕ3-ΣΘΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου  Κ.  Νευροκοπίου  (Πρακτικό  17ο συνεδρίασης  05.09.2013),  ψηφίστηκε  πίστωση
411.750,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2014, αποφασίστηκε ότι η εκτέλεση
της προμήθειας σύμφωνα με την αριθμ. 192/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα
γίνει με ανοικτό διαγωνισμό, και καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του
ανοικτού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαί-
ου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης). Ειδικότερα,  η προμήθεια περιελάμβανε τα ακόλουθα
είδη: α) πετρέλαιο θέρμανσης (167.000 λίτρα), β) βενζίνη αμόλυβδη (8.500 λίτρα) και γ) πε-
τρέλαιο κίνησης (123.450 λίτρα), συνολικού προϋπολογισμού 411.750,00€, συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α.. Περαιτέρω, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας με Δη-
μόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως προσδιορίζεται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερεια-
κής Ενότητας Δράμας – τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού.  Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης
και της αρ. 32/2013 Μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κ. Νευροκοπίου,
συντάχθηκε η με αρ. πρωτ. 10839/11.09.2013 Διακήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού
και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας η 11.11.2013.

2.2. Οι όροι και οι πληροφορίες της διακήρυξης απεστάλησαν για δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.Ε.Ε)  στις  19.09.2013,  η  δε  με  αριθμ.  πρωτ.
10839/11.09.2013 Περίληψη της Διακήρυξης (ΑΔΑ ΒΛ9ΘΩΕ3-ΘΛΞ) δημοσιεύτηκε στο Τεύχος
Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης  στις  27.09.2013  στο
ΦΕΚ 606, στον Ελληνικό τύπο στις εφημερίδες: α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, στις 21.09.2013, β)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, στις 25.09.2013, γ) ΨΙΘΥΡΟΙ  PRESS  Ν. ΔΡΑ-
ΜΑΣ, στις 26.09.2013, δ) ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Δράμας, στις 21.09.2013,  και ε) ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑ-
ΜΑΣ, στις 23.09.2013, και στις 20.09.2013 τοιχοκολλήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος Κ. Νευροκοπίου.

2.3. Με την υπ' αριθμ. 189/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ10ΩΕ3-ΗΤΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κ.
Νευροκοπίου (Πρακτικό 26ο συνεδρίασης 15.11.2013) α) εγκρίθηκε το από 11.11.2013 πρακτικό
της Επιτροπής  Διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο διαπι-
στώθηκε ότι δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος, και κατά συνέπεια δεν αναδείχθηκε
ανάδοχος για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, β) κηρύχθηκε ο διαγωνισμός άγονος,
και γ) αποφασίστηκε η μη επανάληψη της δημοπρασίας για να διασφαλιστεί η έγκαιρη προ-
μήθεια και η απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, και η αποστολή του προαναφερόμενου
πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετι-
κής απόφασης. 

2.4. Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  ως  αρμόδιο  όργανο,  με  το  υποβληθέν  σχέδιο  απόφασης,
εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων
του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση
των όρων της αρχικής διακήρυξης.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14785/11.12.2013 αί-
τημά του, όπως συμπληρώθηκε, αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για τη
διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για  ανάθεση της
προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης
και βενζίνης αμόλυβδης),  για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών του
Προσώπων για το οικονομικό έτος 2014, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 334.756,10€
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), για διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμ-
βασης, σε συνέχεια προηγηθέντος άγονου ανοικτού διαγωνισμού, με τους ίδιους όρους της
αρχικής Διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 περ. 1 (α) του Π.Δ.. 60/2007 και
του άρθρου 21 και2 3 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο 
4. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ`, υποπερίπτωση δδ΄ του Ν. 4013/2011, όπως ισχύ-
ει, για την παροχή σύμφωνης γνώμης, ορίζει τα ακόλουθα: «δδ) Οι αποφάσεις των αναθετου-
σών 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 εκτι-
μώμενης 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:
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α) 137.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός από αυτές που
καλύπτονται από την περίπτωση β) στοιχείο ιιι) 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 συ-
νάπτονται είτε i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα
IV [...]”

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1 στοιχείο β) του υπ' αριθμ 1336/2013 Κανονι -
σμού της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 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 σε 207.000 ευρώ.

6. Το άρθρο 25 του π.δ. 60/2007, ορίζει : 

Άρθρο 25
Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 31 οδη-
γίας 2004/18/ΕΚ).
«...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 υπηρε-
σιών: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή κα -
μία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψή-
φιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προ-
ϋπόθεση  ότι  διαβιβάζεται  σχετική  έκθεση  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  ύστερα  από  αίτημα
της…».

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

7. Το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβα-
σης 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 συντο-
νισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρε-
σιών». Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης προμηθειών σε συνδυασμό με το συνολικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού,
ήτοι 334.756,10€ πλέον ΦΠΑ, 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. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρ-
μόζεται  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, C 337/05, 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 αποσκο-
πούν 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, προ-
κειμένου η οδηγία 2004/18/ΕΚ να μην απολέσει την πρακτική αποτελεσματικότητά της, τα
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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 οποί-
ας οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 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 δια-
γωνισμό, 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, 466/2011, 29/2012). 

β) να μην έχει υποβληθεί, κατά την υπό σημείο (α) ανωτέρω νομίμως διεξαχθείσα και προη-
γηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προ-
σφορές να μην κρίνεται κατάλληλη, ή να μην υπάρχει κανείς υποψήφιος, 

γ) τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων 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.

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

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

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου προσέφυγε, με την αρ. πρωτ. 10839/11.09.2013 Διακήρυξη, σε ανοι-
κτό διαγωνισμό  για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”  (πετρελαίου θέρμανσης, πετρε-
λαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των
Νομικών του Προσώπων για το οικονομικό έτος 2014,  διάρκειας 12 μηνών. Ειδικότερα,  η
προμήθεια περιελάμβανε τα ακόλουθα είδη:  α) πετρέλαιο θέρμανσης (167.000 λίτρα),  β)
βενζίνη αμόλυβδη (8.500 λίτρα) και γ) πετρέλαιο κίνησης (123.450 λίτρα), συνολικού προ-
ϋπολογισμού 411.750,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Η εν λόγω διακήρυξη δεν περιείχε
όρους που θα απέτρεπαν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή του στον σχετικό διαγωνι-
σμό, όπως προκύπτει από το παραπάνω παρατεθέν ιστορικό. 

β) Ως προς τη μη υποβολή προσφοράς ή τη μη ύπαρξη υποψηφίου

Με την αριθμ. 189/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ10ΩΕ3-ΗΤΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κ. Νευρο-
κοπίου α) εγκρίθηκε το από 11.11.2013 πρακτικό της Επιτροπής  Διενέργειας δημόσιου ανοι-
κτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν προσήλθε κανένας ενδιαφε-
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ρόμενος, και κατά συνέπεια δεν αναδείχθηκε ανάδοχος για την εκτέλεση της εν λόγω προ-
μήθειας, β) κηρύχθηκε ο εν λόγω διαγωνισμός άγονος, και γ) αποφασίστηκε η μη επανάλη-
ψη της δημοπρασίας για να διασφαλιστεί η έγκαιρη προμήθεια και η απρόσκοπτη λειτουρ-
γία του Δήμου.

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

Στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 14785/11.12.2013 αίτημα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και στο υποβληθέν
σχέδιο απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται ρητή επίκληση τόσο των άρθρων 21
και 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ , όσο και του άρθρου 25 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, καθώς και της
προηγούμενης έγκρισης από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. Κατά την προσφυγή στη διαδικασία της δια-
πραγμάτευσης,  ο Δήμος δεν θα προβεί  σε ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της
σύμβασης, όπως επιτάσσουν οι προϋποθέσεις της επικαλούμενης διάταξης του ΠΔ 60/2007. 

12. Εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων, διαπιστώνεται ότι τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 25,
παρ. 1, περ. α΄ του Π.Δ. 60/2007, καθώς προκύπτει η συνδρομή λόγου και προϋπόθεσης για
την υιοθέτηση της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυ-
ξης, για την ανάθεση της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” (πετρελαίου θέρμαν-
σης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης), για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπί-
ου και των Νομικών του Προσώπων για το οικονομικό έτος 2014,  συνολικής  προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης 334.756,10€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), για διάστημα 12 μηνών
από την υπογραφή της  σύμβασης,  σε συνέχεια προηγηθέντος άγονου ανοικτού διαγωνι-
σμού, με τήρηση των όρων της αρχικής διακήρυξης.

IV. Συμπέρασμα

Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή
αυτού στις προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ερωτήματος,
ομόφωνα αποφασίζει:
Την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του αιτήματος του Δήμου Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ σύμφωνα με
το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για τη διενέργεια διαδικασίας με
διαπραγμάτευση  για  την  ανάθεση  της  προμήθειας  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ”
(πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης),  για τις ανάγκες του
Δήμου  Κ.  Νευροκοπίου  και  των  Νομικών  του  Προσώπων  για  το  οικονομικό  έτος  2014,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 334.756,10€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%),
για  διάστημα  12  μηνών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  σε  συνέχεια  προηγηθέντος
άγονου ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 60/2007, άρθρο 25, παρ. 1,
περ.  α΄,  και  με τον όρο της  μη ουσιώδους τροποποίησης  των όρων της  διακήρυξης του
άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε,  λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό
του νόμου προϋποθέσεων.

Αθήνα,  14 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Ράϊκος 
6


