
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

  

ΑΠΟΦΑΣH

191/2015

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

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 06η Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11.00 π.μ, και επί της οδού Λεωφόρος Κηφισίας 7, ΤΚ 11523 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 Αρ-
χής.

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

     1. Αναπληρωτής Πρόεδρος   : Δετσαρίδης Χρήστος 
     2.   Μέλη                :                    Κουλούρη Ιωάννα
                                                           Λουρίκας Δημήτριος

                   Σταθακόπουλος Δημήτριος

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

Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή

Εισηγητής: Φουντουκίδης Ιωάννης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατά  τη  διάρκεια της  Συνεδρίασης  παρέστησαν  ο  Εισηγητής  κ.  Φουντουκίδης  (μέσω τηλε-
διάσκεψης), καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κ. Καξιρή, οι οποίοι απο-
δεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών του  Συμβουλίου
της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.

Ερώτημα: Το  υπ’ αρ. πρωτ. οικ.43876/9390/23.07.2015 αίτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (στο εξής Α.Δ.Η.-Δ.Μ.) προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (στο εξής Αρχή) το
οποίο παρελήφθη στις 29.07.2015 (αρ.πρωτ. εισερχ. 3381).

Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (Α.Δ.Η-Δ.Μ.),  στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1.α και 25 παρ. 1.α. του π.δ. 60/2007, για την προμήθεια καυσί-
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μων για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών και συνοριακών σταθμών χωρικής αρμοδιότητας
της Α.Δ.Η-Δ.Μ., συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 201.544,72€ προ ΦΠΑ (ήτοι 247.900,00 με
ΦΠΑ).

1. Με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.43876/9390/23.07.2015 αίτημα της Α.Δ.Η.-Δ.Μ., Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνσης Οικονομικού, Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού,
προς την Αρχή το οποίο παρελήφθη στις 29.07.2015 (αρ.πρωτ. εισερχ. 3381), ζητείται η παροχή
σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011, όπως
ισχύει, για τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων συνολικής προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης 201.544,72€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (247.900,00€ συμπερι-
λαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%), για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών και των
συνοριακών σταθμών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Α.Δ.Η-Δ.Μ.. 

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’ αριθμ. πρωτ. οικ. 23437/5487/28.04.2015 (ΑΔΑ: 67ΡΝΟΡ1Γ-Ξ7Ψ) απόφαση της
Α.Δ.Η.-Δ.Μ.  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  διεθνούς  ανοικτού  διαγωνισμού,  για  την  επιλογή
αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου
κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. και των συνορια-
κών σταθμών χωρικής αρμοδιότητας της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. για το 2ο εξάμηνο του έτους 2015. Ο συνολι-
κός προϋπολογισμός ορίσθηκε σε 289.837,40€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 356.500,00€ συμπεριλαμβανο-
μένου αναλογούντος Φ.Π.Α..

2.2. Ακολούθως ο φορέας προέβη στην έκδοση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 23443/5488/28.04.2015
διακήρυξης με αναγνωριστικό αριθμό 2/2015 (ΑΔΑΜ: 15PROC002744271), για τη διενέργεια διε-
θνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή,  ήτοι  το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης  επί  τοις  εκατό (%)  επί  της
μέσης λιανικής τιμής  κάθε είδους καυσίμου της  οικείας Περιφερειακής Ενότητας  – Τμήματος
Εμπορίου και Τουρισμού (όπως καταγράφονται στα εβδομαδιαία δελτία επισκόπησης τιμών καυ-
σίμων από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας). Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 4 και 12 της διακήρυξης, ο διαγωνισμός θα διενεργούνταν
με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ-
ΔΗΣ) μέσω της δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυ-
ξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα
τριάντα δύο (32) τμήματα των προς προμήθεια ειδών, και για το σύνολο των καυσίμων που περι-
λαμβάνεται σε κάθε τμήμα, όπως αναφερόταν αναλυτικά σε σχετικό πίνακα της διακηρύξεως.
Στο ίδιο άρθρο οριζόταν ότι, η μη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλει-
σμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Στο άρθρο 4 της διακήρυξης με τίτλο «Υποβολή φα-
κέλου προσφοράς» ορίστηκε ότι ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ήταν η 30.04.2015
ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 10.06.2015 και ώρα 15:00.
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Στο ίδιο άρθρο και σχετικά με το περιεχόμενο του υποφακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής
αναφερόταν: “Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προ-
σφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου
τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί µε την
ηλεκτρονική προσφορά και  απαιτούνται  να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της
ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδο-
θεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δη-
λώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο
και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση”, ενώ σχετικά με το περιεχόμενο του υποφακέλου της τεχνι-
κής προσφοράς αναφερόταν: “Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς
του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προ-
σκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες
δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογρα-
φής”. Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίστηκε το ποσό που θα καλύπτει το 2% του προ-
ϋπολογισμού κάθε τμήματος, προ Φ.Π.Α. ενώ η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίστηκε
σε ποσοστό 2% επί της αξίας των ειδών της σύμβασης προ Φ.Π.Α.. Στο άρθρο 5 της διακήρυξης,
ορίστηκε ότι,  η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γινόταν τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ.. 

2.3. Περίληψη της εν λόγω διακήρυξης, η οποία περιείχε τους ουσιώδεις όρους και στοιχεία της
διακηρύξεως του διαγωνισμού, απεστάλη ηλεκτρονικά (την 28.04.2015) και δημοσιεύθηκε (την
02.05.2015) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε), δημοσιεύτηκε στο Τεύ-
χος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/30.04.2015)
καθώς  και  στον  εθνικό  τύπο  στις  εφημερίδες  “ΓΕΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ”  (Αθήνα),  “ΜΑΧΗΤΗΣ”
(Άρτα),  “Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ”  (Ηγουμενίτσα),  “ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ” (Φλώρινα),  “ΠΡΩΙΝΗ”  (Γρεβενά),
“ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ” (Ιωάννινα), “ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ” (Πρέβεζα), “ΘΑΡΡΟΣ” (Κοζάνη), “7 ΗΜΕΡΕΣ”
(Ιωάννινα) και “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” (Κοζάνη) στις 30.04.2015 και «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (Αθήνα) στις 03.05.2015.
Προκήρυξη αυτής καθώς και το πλήρες σώμα της διακήρυξης αναρτήθηκαν στον ιστότοπο ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΦΤΘΟΡ1Γ-ΠΤΔ και ΩΨΠ7ΟΡ1Γ-ΘΗΘ αντίστοιχα). Επιπλέον, η διενέργεια του διαγωνι-
σμού κοινοποιήθηκε στα Επιμελητήρια Ηπείρου (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας),
Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας), στα τελωνεία (συνοριακούς
σταθμούς)  Κακαβιάς,  Μαυροματίου,  Μερτζάνης,  Κρυσταλλοπηγής  και  Νίκης  προς  ενημέρωση
των μελών τους και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. στα Ιωάννινα, στην
Άρτα, στην Ηγουμενίτσα, στην Πρέβεζα, στα Γρεβενά, στην Καστοριά, στην Κοζάνη και στη Φλώρι-
να.  Τέλος,  η  διακήρυξη  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  φορέα  www.  apdhp  -  dm  .  gov  .gr την
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30.04.2015 και στην δικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) την 30.04.2015.

2.4. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/16-06-2015 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγη-
σης του διαγωνισμού, στον ανωτέρω διαγωνισμό κατατέθηκε μία προσφορά από ένα οικονομικό
φορέα για τα τμήματα 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 της διακήρυξης, που αφορούσαν την προμή-
θεια καυσίμων για τις υπηρεσίες της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. που εδρεύουν στα Ιωάννινα και στο Μέτσοβο
και για τους συνοριακούς σταθμούς Κακαβιάς και Μέρτζανης και μία προσφορά από ένα οικονο-
μικό φορέα για τα τμήματα 20, 21, 29 και 30 της διακήρυξης, που αφορούσαν την προμήθεια
καυσίμων για τις υπηρεσίες της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. που εδρεύουν στην Καστοριά και για το συνοριακό
σταθμό Κρυσταλοπηγής, ενώ δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα λοιπά τμήματα του διαγω-
νισμού. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω Πρακτικό, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού αποσφράγισε ηλεκτρονικά τους υποφακέλους “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά” σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 της διακήρυξης του διαγωνισμού και
μετά την αξιολόγησή τους διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω ηλεκτρονικοί φάκελοι των δύο οικονομι-
κών  φορέων ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις  και  είναι  σύμφωνοι  με  τα  οριζόμενα στην  υπ'
αριθμ. 2/2015 διακήρυξη της Α.Δ.Η.-Δ.Μ.. Ακολούθως η ίδια Επιτροπή, παρέλαβε τους φακέλους
των προσφορών σε φυσική μορφή και διαπίστωσε ότι ο μεν οικονομικός φορέας που κατέθεσε
προσφορά για τα τμήματα 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 της διακήρυξης, κατέθεσε εμπρόθεσμα
σε έντυπη μορφή, τα όσα από τη σχετική διακήρυξη ρητώς και επί ποινή αποκλεισμού της προ-
σφοράς απαιτούνταν, ενώ ο οικονομικός φορέας που κατέθεσε προσφορά για τα τμήματα 20, 21,
29 και 30 της διακήρυξης δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα όσα οριζόταν στο άρθρο
4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, αλλά και στο άρθρο 11 παρ. 1.2.3 της ΥΑ Π1/2390/16-10-
2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) τα απαιτούμενα έγγραφα σε έντυπη μορφή. Έπειτα από τα παρα-
πάνω η ανωτέρω Επιτροπή, μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε την αποδοχή της προσφοράς του οικονο-
μικού φορέα που κατέθεσε προσφορά για τα τμήματα 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 της διακήρυ-
ξης του διαγωνισμού και την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα που κατέθεσε
προσφορά για τα τμήματα 20, 21, 29 και 30 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

2.5. Με την υπ’ αριθμ πρωτ. οικ.36922/7998/23.06.2015 απόφασή της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. εγκρίθηκε το
υπ’ αριθμ. 1/16-06-2015 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού,
σύμφωνα με την εισήγησή της.

2.6. Με το υπ’ αριθμ. 2/3-07-2015 Πρακτικό της, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού μεταξύ άλλων εισηγήθηκε την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του οικονομι-
κού φορέα για τα τμήματα 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 της διακήρυξης του διαγωνισμού, την κή-
ρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τα λοιπά είκοσι τέσσερα (24) τμήματα της διακήρυξης και
την προμήθεια των ειδών για τα οποία κρίθηκε άγονο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με προ-
σφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής.

2.7. Με την υπ’ αριθμ πρωτ. οικ.41903/8962/15.07.2015 απόφασή της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. εγκρίθηκε το
υπ’ αριθμ. 2/03-07-2015 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού,
σύμφωνα με την εισήγησή της, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είκοσι τέσσερα (24) τμή-
ματα της διακήρυξης για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά ή για τα οποία δεν έγινε αποδεκτή
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η προσφορά του μόνου προσφέροντα οικονομικού φορέα και εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδι-
κασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του π/δτος 60/2007 με τη
σύμφωνη γνώμη της Αρχής.

2.8. Ο φορέας με το με ημερομηνία 05.08.2015 έγγραφο του τμήματος προμηθειών και διαχείρι-
σης υλικών, βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί καμία ένσταση – προσφυγή στην ανωτέρω διαγω-
νιστική διαδικασία.

2.9. Ακολούθως, συντάχθηκε σχέδιο απόφασης της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. με το οποίο εγκρίνεται η προσφυ-
γή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων, χωρίς τροποποίηση
των όρων της υπ'αρ. 2/2015 διακήρυξης, μετά την έκδοση σύμφωνης γνώμης από την Αρχή. 

2.10. Κατόπιν των ανωτέρω, η Α.Δ.Η.-Δ.Μ. αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ,
σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 περ. γ (δδ) Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, κατ’ άρθρο 25 παρ. 1, περ.
α του ΠΔ 60/2007 , προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων συνολικής προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης 201.544,72€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (247.900,00€ συμπερι-
λαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών και συ-
νοριακών σταθμών που ανήκουν στην αρμοδιότητά της,  σύμφωνα με τους όρους της υπ'  αρ.
2/2015 διακήρυξης, σε συνέχεια του προηγηθέντος άγονου διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των
όρων αυτού.

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

3. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ`, υποπερίπτωση δδ` του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει,
ορίζει τα ακόλουθα:

«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. [...]».

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. [...]

5



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,[...] ”
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του αριθ. 1336/2013 Κανονισμού της Επιτροπής της
13ης  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 στα κατώτατα όρια
εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, το ως άνω ποσό αναπροσαρμόστηκε
στις 134.000 και 207.000 ευρώ, αντιστοίχως.

5. Το άρθρο 8 παρ. 1,3 και 5 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 [...]
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.

6. Στο άρθρο 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, «Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευ-
ση προκήρυξης διαγωνισμού» (άρθρο 30 οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ορίζεται ότι «...1. Οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγ-
μάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)  Σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι  απαράδεκτες
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τηρουμένων των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 28,
39 έως 52 και 55, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστικό διάλογο, με την προ-
ϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς. Οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να μη δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση
περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 43 έως 50 και οι
οποίοι,  κατά  την  ανοικτή  ή  κλειστή  διαδικασία  ή  τον  προηγηθέντα  ανταγωνιστικό  διάλογο,
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές...» 

7. Στο άρθρο 25 παρ. 1 περ. α΄ του π.δ. 60/2007, ορίζεται ότι “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) Προκει-
μένου 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» […]”.
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8. Στο άρθρο 3 παρ. 3.2 της Υ.Α. Π1/2390/13 (Φ.Ε.Κ. 2677/Β./21.10.2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η-
.ΔΗ.Σ.) ορίζεται ότι “... στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό
ή εμπορικό Μητρώο. Προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία”. Το άρθρο 5 της ίδιας Υ.Α. αναφέρει:
“Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
από τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και τις διατάξεις του άρθρου
11 της παρούσης, για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και την κατακύρωση, υποβάλ-
λονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς χρήστες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) και, εάν αυτή η υπηρεσία δεν πα-
ρέχεται για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομι-
κούς φορείς χρήστες σε μορφή αρχείου. pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία”.  Ακολούθως
στο άρθρο 11 ορίζεται “... 1.2.1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομι-
κού φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχεί-
ου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση ... 1.2.3. Ο χρήστης οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητι -
κή επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
από την ηλεκτρονική υποβολή”.

ΙΙΙ. Νομική εκτίμηση 

9. Το υπό εξέταση αίτημα της Α.Δ.Η.-Δ.Μ., αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας,
με την έννοια της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνι-
κής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύ-
ναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
προμηθειών,  προϋπολογισθείσας  αξίας  201.544,72€  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
(247.900,00€  συμπεριλαμβανομένου  αναλογούντος  ΦΠΑ  23%),  που  αποτελεί  τμήμα  ενός
μεγαλύτερου  διαγωνισμού  με  συνολικό  προϋπολογισμό  289.837,40€  πλέον  Φ.Π.Α.,  ήτοι
356.500,00€ συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α. συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής
κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ` υποπερίπτωση δδ` του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την παροχή
γνώμης.

10. 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 περι-
πτώσεις (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 παρατηρείται ότι,
οι ανωτέρω διατάξεις στο μέτρο που εισάγουν εξαιρέσεις που συνιστούν παρέκκλιση από τη βα-
σική ρύθμιση, δηλαδή από τους κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αποτελεσματι-
κότητας των αναγνωριζομένων από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε-
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.Ε.) δικαιωμάτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συ-
σταλτικής ερμηνείας. Συγκεκριμένα, προκειμένου η οδηγία 2004/18/ΕΚ να μην απολέσει την πρα-
κτική 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 περι-
πτώσεις με νέους όρους που έχουν ως αποτέλεσμα να καθιστούν ευκολότερη την προσφυγή στην
εν λόγω διαδικασία  (βλ. ΔΕΚ, 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, της 13ης Ιανουαρίου 2005,  C-84/03,  Επιτροπή κατά Ισπανίας,
Συλλ. 2005, Ι-13947, σκέψη 48, της 14.09.2004, Υπόθεση  C-385/02, της 12.01.1994, Υπόθεση  C-
296/92, της 17.11.1993, Υπόθεση C-71/02, της 10.03.1987, Υπόθεση C-199/85). 

11. Εν προκειμένω η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., έχουσα το δικαίωμα υπαγωγής εκάστου υποβληθέντος αιτήμα-
τος στη σωστή διάταξη νόμου, κρίνει ότι τυγχάνει εφαρμογής: i) η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1
περ. α' του π.δ.60/2007, για την προμήθεια καυσίμων για τα τμήματα 20, 21, 29 και 30 της διακή-
ρυξης του διαγωνισμού, που αφορούσαν την προμήθεια καυσίμων για τις υπηρεσίες της Α.Δ.Η.-
Δ.Μ. που εδρεύουν στην Καστοριά και για το συνοριακό σταθμό Κρυσταλοπηγής, δεδομένου ότι
για τα ανωτέρω τμήματα υπεβλήθη μια προσφορά, η οποία όμως απορρίφθηκε σύμφωνα με τα
όσα οριζόταν στο άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού αλλά και στο άρθρο 11 παρ. 1.2.3 της
ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σημείο 2.4
του παρόντος, και ii) η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α΄ για την προμήθεια καυσίμων για τα
τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 31, 32 της διακήρυξης του δια -
γωνισμού,  που  αφορούσαν  την  προμήθεια  καυσίμων  για  τις  υπηρεσίες  της  Α.Δ.Η.-Δ.Μ.  που
εδρεύουν στην Άρτα,στη Θεσπρωτία, στην Κόνιτσα, στην Πρέβεζα, στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, στη
Βλάστη, στο Τσοτύλι, στη Φλώρινα και για τους συνοριακούς σταθμούς Μαυροματίου, Κρυσταλ-
λοπηγής και Νίκης, για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

12. Με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ.1 περ. α' του π.δ. 60/2007 προκύπτει ότι οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να προσφύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση
διακήρυξης διαγωνισμού, με την προϋπόθεση: α) να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικα-
σία, β) να έχουν υποβληθεί κατά την ανωτέρω νομίμως διεξαχθείσα και προηγηθείσα ανοικτή ή
κλειστή διαδικασία μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
και γ) να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης κατά την προσφυγή στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση.

13. Ομοίως, με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 περ. α' του π.δ. 60/2007, παρέχεται η δυνατότη-
τα στις αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χω-
ρίς 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 προη-
γηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφο-
ρές 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. (ΕΑΑΔΗΣΥ-
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Αποφ. 121, 153, 346, 409, 498, 499/2013 και 5, 26, 44, 65, 79/2014, ΕΣ-Πράξη 215/2012-Ζ΄Κλι -
μάκιο, ΕΣ-Αποφ. VI Τμ. 1249/2011, 466/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013).

14. Εν προκειμένω, η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 24 παρ. 1 περ. α'
και 25 παρ.1 περ. α' του π.δ. 60/2007 διενεργείται ταυτοχρόνως, δεδομένου ότι οι περισσότερες
από τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων συμπίπτουν.
α) Ως  προς  την  προϋπόθεση  της  προηγούμενης  νομίμως  διεξαχθείσας  ανοικτής  ή  κλειστής
διαδικασίας:
Η Α.Δ.Η.-Δ.Μ. διενήργησε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό,  προϋπολογισμού δαπάνης 289.837,40€
πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 356.500,00€ συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α. για την προμήθεια
υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών και των συνοριακών σταθμών που
ανήκουν στην αρμοδιότητα της Α.Δ.Η-Δ.Μ. για το 2ο εξάμηνο του 2015, σύμφωνα με τους όρους
της  υπ'αρ.  2/2015 διακήρυξης.  Η  εν  λόγω διακήρυξη  δεν  περιείχε  όρους  που θα απέτρεπαν
οικονομικό  φορέα  από  την  συμμετοχή  του  στο  σχετικό  διαγωνισμό,  όπως  προκύπτει  από  το
παραπάνω παρατεθέν ιστορικό. 

β) Ως προς τη μη υποβολή προσφοράς ή τη μη ύπαρξη υποψηφίου:
Με τις υπ’ αριθμ πρωτ. οικ. 36922/7998/23.06.2015 και 41903/8962/15.07.2015 αποφάσεις της
Α.Δ.Η.Δ.Μ. αφού ελήφθησαν υπ' όψιν τα υπ' αριθμ. 1/16-06-2015 και 2/3-07-2015 Πρακτικά της
Επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού,  κηρύχτηκε  ο  σχετικός  διαγωνισμός
άγονος ή απορρίφθηκε η μόνη κατατεθείσα προσφορά. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, στο διεθνή διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την
κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  και  των  συνοριακών  σταθμών  που  ανήκουν  στην
αρμοδιότητα της Α.Δ.Η-Δ.Μ., κατατέθηκε μία προσφορά για τα τμήματα  20, 21, 29 και 30 της
διακήρυξης του διαγωνισμού, που αφορούσαν την προμήθεια καυσίμων για τις υπηρεσίες της
Α.Δ.Η.-Δ.Μ. που εδρεύουν στην Καστοριά και για το συνοριακό σταθμό Κρυσταλοπηγής, η οποία
απορρίφθηκε, καθώς κατά παράβαση ρητών όρων της διακήρυξης, οι οποίοι είχαν τεθεί επί ποινή
αποκλεισμού της προσφοράς (άρθρα 3 και 4 της διακήρυξης), ο συμμετέχων οικονομικός φορέας
δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη
διαγωνιστική διαδικασία σε έντυπη μορφή, όπως άλλως όφειλε να πράξει και σύμφωνα με τις
διατάξεις  της  Υ.Α.  Π1/2390/13  (Φ.Ε.Κ.  2677/Β./21.10.2013).  Από  την  μελέτη  των  ανωτέρω
αποφάσεων προκύπτει ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16,
17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 31, 32 της διακήρυξης του διαγωνισμού, που αφορούσαν την
προμήθεια καυσίμων για τις υπηρεσίες της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. που εδρεύουν στην Άρτα,στη Θεσπρωτία,
στην Κόνιτσα, στην Πρέβεζα, στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, στη Βλάστη, στο Τσοτύλι, στη Φλώρινα
και για τους συνοριακούς σταθμούς Μαυροματίου, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης.

γ) Ως προς τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης:
Στο υποβληθέν σχέδιο απόφασης της Α.Δ.Η.Δ.Μ., ρητώς προβλέπεται η προσφυγή στη διαδικασία
της  διαπραγμάτευσης,  χωρίς  ουσιώδη  τροποποίηση  των  όρων  της  αρχικής,  υπ'  αρ.  2/2015,
διακήρυξης. 

15. Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 24 παρ. 1 περ. α΄ και 25,
παρ. 1, περ. α΄ του Π.Δ. 60/2007, καθώς προκύπτει η συνδρομή λόγου και προϋπόθεσης για την
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προσφυγή της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με και χωρίς δημο-
σίευση προκήρυξης, για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των ανα-
γκών  των υπηρεσιών και των συνοριακών σταθμών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Α.Δ.Η-
Δ.Μ. για το δεύτερο εξάμηνο του 2015, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 201.544,72€ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (247.900,00€ συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%),
χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της υπ' αριθμ. 2/2015 διακηρύξεως του φορέα.

IV. Συμπέρασμα

16. Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή αυ-
τού στις προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ερωτήματος, η Ε.Α.Α-
.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα αποφασίζει::  Την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του αιτήματος της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ (δδ)
του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, 
α) για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,
για  την  προμήθεια  υγρών  καυσίμων  για  τα  τμήματα  20,  21,  29  και  30  της  διακήρυξης  του
διαγωνισμού, που αφορούσαν την προμήθεια καυσίμων για τις υπηρεσίες της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. που
εδρεύουν  στην  Καστοριά  και  για  το  συνοριακό  σταθμό  Κρυσταλοπηγής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 52.357,73€ προ Φ.Π.Α. (64.400,00€ με Φ.Π.Α.) για τα οποία στον προηγηθέντα διεθνή
διαγωνισμό κατατέθηκε προσφορά η οποία δεν έγινε αποδεκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 60/2007, άρθρο 24, παρ. 1, περ. α και

β)  για  τη  διενέργεια  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης
διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
24,  25,26,  27,  28,  31,  32  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  που  αφορούσαν  την  προμήθεια
καυσίμων για  τις  υπηρεσίες  της  Α.Δ.Η.-Δ.Μ.  που εδρεύουν στην  Άρτα,  στη Θεσπρωτία,  στην
Κόνιτσα, στην Πρέβεζα, στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, στη Βλάστη, στο Τσοτύλι και στη Φλώρινα και
για  τους  συνοριακούς  σταθμούς  Μαυροματίου,  Κρυσταλλοπηγής  και  Νίκης  συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 149.186,99€ προ Φ.Π.Α. (183.500,00€ με Φ.Π.Α.),  για τα οποία ο
προηγηθείς  διεθνής διαγωνισμός απέβη άγονος,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του π.δ.  60/2007,
άρθρο  25,  παρ.  1,  περ.  Α,  λόγω  συνδρομής  των  προς  τούτο  τασσόμενων  υπό  του  νόμου
προϋποθέσεων.

                                                                                                Αθήνα,  6 Αυγούστου 2015
     
                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                   Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΡΙΚΑΣ                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ      
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