
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 
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       ΑΠΟΦΑΣΗ
      255/2015

(της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την  3η Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7, στους Αμπελόκηπους, 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. Αντιπρόεδρος                      Χριστίνα Μπουσουλέγκα 

3. Μέλη:                         Ευάγγελος Καραμανλής

                        Ιωάννα Κουλούρη

                Δημήτριος Λουρίκας

         Δημήτριος Σταθακόπουλος 

                                                     
Γραμματέας:  Λεμπούση Παρασκευή

Εισηγήτρια: Παρασκευά Στυλιανή, Χημικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατά  τη  διάρκεια  της  Συνεδρίασης  παρέστη  η  εισηγήτρια  Στυλιανή  Παρασκευά Ειδικό  Επιστημονικό
Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της
απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.

Θέμα:  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  προκειμένου  ο Δήμος Φυλής να προβεί  στη
διενέργεια  διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του
έτους 2015, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 676.382,11€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι
831.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Με το με αριθ. πρωτ. 48099/08.10.2015 αίτημά του προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής Αρχή) και τα συνημμένα
σε  αυτό  έγγραφα,  που  παρελήφθη  από  την  Αρχή  στις  13.10.2015  (αριθ.  πρωτ.  εισερχ.  4500),  όπως
συμπληρώθηκε,  κατόπιν  σχετικού  αιτήματος  της  Αρχής,  με  το  από  29.10.2015  έγγραφο  (αριθ.  πρωτ.
εισερχ. 4792/29.10.2015), ο Δήμος Φυλής αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο
2 παρ.  2  περ.  γ'  υποπερ.  δδ'  του  ν.  4013/2011,  όπως ισχύει,  προκειμένου  να  προβεί  στη  διενέργεια
διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του, για το έτος 2015, προϋπολογισμού
676.382,11€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε συνέχεια δύο (2) άγονων προηγηθέντων ηλεκτρονικών
ανοικτών διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών. 

Ι. Ιστορικό - πραγματικά περιστατικά

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

1. Με  την  με  αριθ.  86/22.04.2015  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Φυλής  (αριθ.
Πρακτικού 10),  εγκρίθηκε η διενέργεια  της «Προμήθειας  καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015»,
Αριθμός  Μελέτης:  110/2014,  προϋπολογισμού  831.950,00€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ)  και
καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς
μειοδοτικού  διαγωνισμού  με  σφραγισμένες  προσφορές,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  για  μεν  τα  υγρά
καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, για τα δε λιπαντικά την
χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

2. Με τη με αριθ. 49/27.04.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής (ΑΔΑ: 7Γ6ΟΩΗΤ-
ΓΦΒ)  (αριθ.  Πρακτικού  9),  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  οι  όροι  της  διακήρυξης  που
αναφέρονται στην υπ' αριθ. 110/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015».

3.  Ακολούθως,  με  την  με  αριθ.  17995/07.05.2015  διακήρυξη,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) με Α.Δ.Α.Μ. 15PROC002777497/2015-05-15 και
δημοσιεύθηκε  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  στις  11.05.2015 με  αριθμό  συστήματος  9940,  ο  Δήμαρχος  Φυλής  προκήρυξε  ανοικτό
ηλεκτρονικό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
για τα μεν υγρά καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (%), η
οποία θα προσφερθεί επί της Μέσης Τιμής Πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Τμήμα Εμπορίου
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, την εκάστοτε ημέρα παράδοσης του είδους,
για τα δε λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθ.  110/2014  Μελέτη,  η  προμήθεια  αφορά  την  προμήθεια  καυσίμων  και
λιπαντικών για το έτος 2015 και συγκεκριμένα: 1) ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (πετρελαίου κίνησης και
αμόλυβδης βενζίνης)  απαραίτητων για την λειτουργία των οχημάτων και των διαφόρων μηχανημάτων
όλων των υπηρεσιών του Δήμου, 2) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης
του συνόλου των κτιρίων των διαφόρων δημοτικών υπηρεσιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και των
σχολικών μονάδων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και 3) ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ απαραίτητων για την
συντήρηση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου από τα συνεργεία του Δήμου.

3.1.  Σύμφωνα  με  το  2ο άρθρο  της  διακήρυξης  η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  προϋπολογίστηκε  στις
831.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ομαδοποιείται ως εξής:
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1) ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΛΙΤΡΟ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ
ΦΠΑ 23%) (€)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 260.000 1,25 325.000,00

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 40.939,60 1,49 61.000,00

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 431.200 1,00 431.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 817.200,00

2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 15W/40

110 ΔΟΧΕΙΟ 20 lt 35,00 3.850,00

2
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 20W/50

30 ΔΟΧΕΙΟ 4 lt 9,50 285,00

3
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 10W/40

40 ΔΟΧΕΙΟ 4 lt 10,50 420,00

4
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 46

8 ΒΑΡΕΛΙ 200 lt 285,00 2.280,00

5
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
(ΚΟΚΚΙΝΟ) ATF-A

5 ΔΟΧΕΙΟ 20 lt 45,00 225,00

6
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
TRANSMISSION-FLUID EXTREME 
PERFORMANCE 10W (JCB)

5 ΔΟΧΕΙΟ 20 lt 62,00 310,00

7 AD BLUE (ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ) 180 ΔΟΧΕΙΟ 10 lt 10,00 1.800,00

8 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W - 90 40 ΔΟΧΕΙΟ 4 lt 9,50 380,00

9 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W - 90 20 ΔΟΧΕΙΟ 4 lt 13,00 260,00

10 ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT - 4 50
ΔΟΧΕΙΟ 250

ml
2,50 125,00

11 ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ MIX 2T 800 ΔΟΧΕΙΟ 200 cc 0,50 400,00

12 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ANTIFREEZE 100% 15 ΔΟΧΕΙΟ 20 kg 32,00 480,00

13 ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ (ΞΑΝΘΟ) 3 ΒΑΡΕΛΙ 180kg 390,00 1.170,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.991,87€

ΦΠΑ 23% 2.758,13€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 14.750,00€

3.2. Στο  άρθρο  8  της  διακήρυξης  «Τρόπος  Σύνταξης  και  Υποβολής  Προσφορών»  ορίζεται  ότι  «Στον
(υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  “Οικονομική  Προσφορά”  περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  του
συμμετέχοντος  στο  διαγωνισμό,  η  οποία  θα  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  και  να  περιέχει,  επί  ποινή
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απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεί ατης προσφοράς. Για τα υγρά καύσιμα
κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε  φορά  μέση  τιμή  πώλησης  του  καυσίμου  την  ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και για τα λιπαντικά την τιμή
μονάδος των προσφερόμενων ειδών με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ...
...στ.  Ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορεί  να  προσφέρει  διαφορετικό  ποσοστό  έκπτωσης  για  κάθε  είδος
καυσίμου. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την
τιμή  που  προκύπτει  μετά  την  αφαίρεση  του  ποσοστού  της  έκπτωσης  που  προσφέρουν  από  την  Τιμή
Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Τιμές αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:
Ταναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης: = 1,00
Ταναφοράς Πετρελαίου Κίνησης: = 1,25
Ταναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη: = 1,49
Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη
Διακήρυξη)  έστω  12%  για  το  Πετρέλαιο  Κίνησης.  Στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  της  οικονομικής
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,25-(1,25x0,02)=1,275.
Αν  προσφερθεί  αρνητικό  ποσοστό  έκπτωσης  π.χ.  2%  για  το  Πετρέλαιο  Κίνησης  τότε  στην  ειδική
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς
1,25 + (1,25x0,02)=1,275...».

3.3.  Σε  σχέση  με  τη  δυνατότητα  τμηματικής  υποβολής  προσφορών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  της
διακήρυξης, «δ. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων
του κάθε είδους καυσίμου ή των λιπαντικών. Γιαυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν για το
σύνολο  των  ποσοτήτων   του  κάθε  είδους  που  αναγράφεται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό.  ε.  Οι
συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων, με την
προϋπόθεση  ότι  θα  καλύπτουν  όλη  την  ποσότητα  του  κάθε  προσφερόμενου  είδους  καυσίμου  που
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό».

3.4. Σε σχέση με τις απαιτούμενες εγγυήσεις, το άρθρο 7, ορίζει ότι: «7.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στο διαγωνισμό που είναι το 1,5% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ για το είδος στο
οποίο συμμετέχουν».

4.  Περίληψη της ως άνω διακήρυξης:  α)  απεστάλη ηλεκτρονικά για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της
Επίσημης  Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.)  στις 08.05.2015, όπου και δημοσιεύθηκε  στις
13.05.2015 με κωδικό 2015/S 092-165008, β) δημοσιεύθηκε στον εθνικό τύπο στις εφημερίδες «ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»,  «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» στις  15.05.2015,  «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»  στις  16.05.2015,  «ΤΑ
ΝΕΑ» στις 12.05.2015 και «ΑΙΧΜΗ ΜΕΓΑΡΩΝ» στις 22.05.2015, καθώς και στο με αριθ. 223/22.05.2015
Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως  και γ)  αναρτήθηκε  στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΕΠ6ΩΗΤ-ΖΗΠ). Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού αναρτήθηκε στον ιστότοπο του
Δήμου (http://www.  fyli  .gr) στις 12.05.2015.

Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  προσφορών  στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  ορίστηκε  η  15η.06.2015  και  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η 24η.06.2015.

5. Η  Επιτροπή  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ'  αριθ.  11/09.02.2015

4

http://www.salamina.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.salamina.gr/


απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαπίστωσε με το από 02.07.2015 Πρακτικό της ότι υποβλήθηκαν
προσφορές από τους  προμηθευτές: 1) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ με αριθμό συστήματος 11079, 2) ΜΠΑΡΕΚΟΣ με
αριθμό  συστήματος  12824  και  3)  ΝΕΑΝΙΔΗΣ  με  αριθμό  συστήματος  9975.  Ειδικότερα,  κατόπιν
αποσφράγισης των ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των εν
λόγω  εταιρειών,  η  Επιτροπή  διαπίστωσε  σημαντικές  ελλείψεις  και  για  τους  τρεις  συμμετέχοντες  ως
κάτωθι:  «1) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ α) η εγγυητική επιστολή που προσκομίστηκε αναγράφει λανθασμένα τον
τίτλο της διακήρυξης, β) υπάρχει ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση με το περιεχόμενο όλων των υπεύθυνων
δηλώσεων  που  πρέπει  να  προσκομίσει  αλλά  αυτή  δεν  προσκομίστηκε  στο  φυσικό  φάκελο  υποβολής
δικαιολογητικών, γ) δεν προσκομίστηκε φάκελος οικονομικής προσφοράς. 2) ΜΠΑΡΕΚΟΣ α) η εγγυητική
επιστολή που προσκομίστηκε αναγράφει λανθασμένα τον αριθμό διακήρυξης και τίτλο, β) πουθενά στα
δικαιολογητικά δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος προσφορών, γ) δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί
μη  απασχόλησης  ανηλίκων.  3)  ΝΕΑΝΙΔΗΣ  α)  η  εγγυητική  επιστολή  που  προσκομίστηκε  αναγράφει
λανθασμένο αριθμό διακήρυξης και τίτλο, β) τα έγγραφα του πρωτοδικείου είναι απλά φωτοαντίγραφα
και  όχι  θεωρημένα  και  επιπλέον  ούτε  τα  ψηφιακά  τους  ανάλογα  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή,  γ)  η
εταιρεία  ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ  στη  δήλωσή  της  για  προμήθεια  των  απαιτούμενων  υλικών  δεν  φέρει  ψηφιακή
υπογραφή».  Κατόπιν  τούτων,  η  Επιτροπή  γνωμοδότησε  να  αποκλειστούν  από  την  συνέχιση  του
διαγωνισμού και οι τρεις συμμετέχοντες.

6. Κατά του ως άνω Πρακτικού ασκήθηκε ένσταση από την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ»,  η  οποία  έλαβε  μέρος  στο  διαγωνισμό  με  αριθμό  συστήματος  11079,  κατά  του  υπ'  αριθ.
29844/02.07.2015  Πρακτικού  της  Επιτροπής,  στην  οποία  αναφέρονται  τα  κάτωθι:  «α)  στην  εγγυητική
επιστολή αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης του διαγωνισμού, ωστόσο ο τίτλος είναι
θεωρητικά  λανθασμένος  εκ  παραδρομής  τυπογραφικού  λάθους  της  τράπεζας...,  β)  όσον  αφορά  την
υπεύθυνη  δήλωση  της  προσφοράς  μου,  επισημαίνεται  ότι  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  προσκόμιση  του
δικαιολογητικού αυτού στο φυσικό φάκελο της τεχνικής Προσφοράς...  και γ) σχετικά με το φάκελο της
Οικονομικής  Προσφοράς,  εφόσον αυτός  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  με ψηφιακή υπογραφή στον  ειδικά
διαμορφωμένο φάκελο του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  δεν είναι  υποχρεωτική η προσκόμισή  του σε φυσικό
ξεχωριστό φάκελο στην υπηρεσία του Δήμου...».

7. Με την από 10.07.2015 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η ένσταση απορρίφθηκε
για τους λόγους που αναφέρονται κάτωθι: «α) όσον αφορά στις εγγυητικές επιστολές κάθε μορφής, αυτές
οφείλουν  να  αναγράφουν  το  σωστό  τίτλο  διαγωνισμού,  όπως αυτός  αναφέρεται  στη  μελέτη  και  στη
διακήρυξη του διαγωνισμού...β)όσον αφορά στην υπεύθυνη δήλωση της προσφοράς της εταιρείας, όντως
δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αυτής σε φυσικό έγγραφο εφόσον φέρει ψηφιακή υπογραφή, γ)
όσον αφορά την προσκόμιση φυσικού φακέλου εντύπων Οικονομικής Προσφοράς, η Επιτροπή δέχεται ότι
με  την  χρήση του συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ έχει  σταματήσει  να  είναι  απαιτητή.  ΟΜΩΣ στην  συγκεκριμένη
περίπτωση η παράγραφος 1β του άρθρου 16 “Αξιολόγηση Προσφορών” της διακήρυξης του διαγωνισμού
αναγράφει: “Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα
τυχόν  επιμέρους  απαιτούμενα  σε  έντυπη  μορφή  δικαιολογητικά  των  προσφορών,  τα  οποία  έχουν
κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η Επιτροπή
αποσφραγίζει  τους  κυρίως  φακέλους  και  τους  υποφακέλους  με  την  ένδειξη  <Επιμέρους  Έντυπα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς>.  Οι υποφάκελοι  με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα
Οικονομικής  Προσφοράς  δεν  αποσφραγίζονται...Άρα  η  ένσταση  και  στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να
απορριφθεί».

8.  Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φυλής με την  με αριθ. 80/13.07.2015 απόφασή της
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(αριθ. Πρακτικού 16) (ΑΔΑ: ΩΖΠ6ΩΗΤ-ΖΜ7), αποδέχτηκε ομόφωνα την εισήγηση της Δ/νσης Περιουσίας &
Προμηθειών του Δήμου και επικύρωσε τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της
υποβληθείσας  ένστασης  της  εταιρείας  «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΠΕ»,  κατά  του  υπ'  αριθ.  29844/02.07.2015
Πρακτικού  της  Επιτροπής  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2015»,
Α.Μ.:110/2014,  προϋπολογισμού  831.950,00€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  βάση  της  οποίας
απορρίφθηκε η ένσταση της ανωτέρω εταιρείας. Περαιτέρω, με την με αριθ. 81/13.07.2015 απόφασή της
(αριθ. Πρακτικού 17) (ΑΔΑ: ΩΛ4ΘΩΗΤ-2ΧΨ), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κήρυξε άγονο τον εν λόγω
διαγωνισμό και  ενέκρινε  την επανάληψή του,  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις
31.08.2015 και ώρα 16:00, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.

9. Στη  συνέχεια,  με  την  υπ'  αριθ.  32250/14.07.2015  διακήρυξη,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) με Α.Δ.Α.Μ. 15PROC002915182/2015-07-16 και
δημοσιεύθηκε  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 16.07.2015 με αριθμό συστήματος 13122, ο Δήμαρχος Φυλής προκήρυξε επαναληπτικό
ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» με σφραγισμένες  προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης για τα μεν υγρά καύσιμα
κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (%), η οποία θα προσφερθεί επί
της Μέσης Τιμής Πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, την εκάστοτε ημέρα παράδοσης του είδους, για τα δε λιπαντικά την
χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

10. Περίληψη της ως άνω διακήρυξης: α) απεστάλη ηλεκτρονικά για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της
Επίσημης  Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.)  στις  14.07.2015, όπου και  δημοσιεύθηκε στις
17.07.2015  με  κωδικό  S  136-250436,  β) δημοσιεύθηκε  στον  εθνικό  τύπο  στις  εφημερίδες  «ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»,  «ΗΧΩ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»,  «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ»  στις  21.07.2015,  «ΤΑ  ΝΕΑ»  στις
20.07.2015,  και  «ΑΙΧΜΗ  ΜΕΓΑΡΩΝ»  στις  24.07.2015,  καθώς  και  στο  με  αριθ.  382/24.07.2015  Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και γ) αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(ΑΔΑ: 7ΡΦΘΩΗΤ-3Θ3). Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου
(http://www.  fyli  .gr) στις 17.07.2015.

Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  προσφορών  στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  ορίστηκε  η  20η.08.2015  και  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η 31η.08.2015.

11. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με το υπ' αριθ. 43059/17.09.2015 Πρακτικό της, διαπίστωσε ότι
είχαν υποβάλλει προσφορά στο σύστημα δύο (2) προμηθευτές: 1) PLUSOIL  ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕ με
αριθμό συστήματος 17914, ο οποίος υπέβαλε προφορά για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και
2)ΜΠΑΡΕΚΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΟΣ με αριθμό συστήματος 17394, ο οποίος υπέβαλλε προσφορά για την προμήθεια
του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και
της  τεχνικής  προσφοράς  προέκυψε ότι  πληρούσαν  τους όρους της διακήρυξης  και  προχώρησαν  στην
επόμενη φάση συνέχισης του διαγωνισμού.

12. Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και με το υπ' αριθ. πρωτ.
46167/01.10.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, οι προσφορές των εταιρειών:
1)PLUSOIL  ΕΜΠΟΡΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΑΕ  και  2)  ΜΠΑΡΕΚΟΣ,  ΣΑΡΑΝΤΟΣ.  Ειδικότερα,  αναφορικά  με  το
περιεχόμενο  των  οικονομικών  προσφορών,  η  Επιτροπή  επισήμανε  τα  εξής:  «1)PLUSOIL  ΕΜΠΟΡΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕ: Η προσφορά έγινε μόνον για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατά τον έλεγχο της οικονομικής
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προσφοράς  προέκυψε  ότι  το  έντυπό  της  δεν  έφερε  ψηφιακή  υπογραφή.  Επίσης,  το  σύνολο  της
οικονομικής προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των 518.177,35 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) που
είναι  ανώτερο  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  που  ανέρχεται  στο  ποσό  των  329.200  ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) παρότι η προσφερόμενη έκπτωση είναι 2,3%. Συνεπώς η προσφορά
δεν είναι αποδεκτή. 2) ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Η προσφορά έγινε μόνο για πετρέλιαο ντίζελ
(κίνησης)  και  αμόλυβδη  βενζίνη.  Το  σύνολο  της   οικονομικής  προσφοράς  ανέρχεται  στο  ποσό  των
474.039,69 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) που είναι ανώτερο του ενδεικτικού προϋπολογισμού
που ανέρχεται στο ποσό των 386.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) παρότι η προσφερόμενη
έκπτωση είναι 0,001%. Συνεπώς η προσφορά δεν είναι αποδεκτή». Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με
την υπ' αριθ. 170/07.10.2015 απόφασή της (αριθ. Πρακτικού 26) (ΑΔΑ: ΩΕΤ5ΩΗΤ-Φ1Δ), κήρυξε άγονο τον
επαναληπτικό διαγωνισμό και ενέκρινε την προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση από
το ΔΣ μετά από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

13.   Επιπρόσθετα, με το από 29.10.2015 συμπληρωματικό έγγραφό του ο Δήμος Φυλής διευκρίνισε τα
κάτωθι:  «σας ενημερώνουμε ότι  οι  οικονομικές  προσφορές  του συστήματος για το διαγωνισμό 13122
“Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Φυλής”, έχουν τόσο μεγάλη απόκλιση λόγω του ότι οι
προμηθευτές καταχώρησαν στο σύστημα το ποσό με το ΦΠΑ με αποτέλεσμα το σύστημα να προσθέσει και
το 23% επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο οι προσφορές τους είχαν ουσιαστικά 46% ΦΠΑ». Τέλος, με την από
08.10.2015  βεβαίωση  του  Δημάρχου  Φυλής  βεβαιώθηκε  ότι  «...κατά  τη  διαδικασία  διενέργειας  του
επαναληπτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015” δεν
υποβλήθηκαν ενστάσεις».

14.  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Φυλής,  με το με αριθ. πρωτ. 48099/08.10.2015 αίτημά του προς την
Αρχή, που παρελήφθη από την Αρχή στις 13.10.2015 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 4500) και τα συνημμένα σε αυτό
έγγραφα,  όπως  συμπληρώθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρχής, με το από 29.10.2015 έγγραφο
(αριθ. πρωτ. εισερχ. 4792/29-10-2015),  αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2
παρ.  2  περ.  γ'  υποπερ.  δδ'  του  ν.  4013/2011,  όπως  ισχύει,  προσκομίζοντας  σχέδιο  απόφασης  του
Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του π.δ. 60/2007, για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισμού  676.382,11€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
ήτοι 831.950,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

15.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει,
προβλέπεται  ότι:  «[…] 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. […]».

16. Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(Α' 114) ορίζουν ότι: «1. Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους,
των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη
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των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α'),  όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το π.δ.
105/2000 (ΦΕΚ 100 Α') και των αντίστοιχων του π.δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45 Α')».

17.  Στις  διατάξεις  του  άρθρου  3  παρ.  2  και  3γ  και  23  παρ.  1  της  υπ'  αριθ.  11389/1993  υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
(Β' 185) προβλέπονται τα ακόλουθα: «Άρθρο 3. [...] 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να
είναι σαφείς και πλήρεις. 3. [...] γ.  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν τις συμβάσεις
προμηθειών  προσφεύγοντας  στη  διαδικασία  των  διαπραγματεύσεων  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις. (1) Όταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά
από πρόσκληση σε ανοιχτό ή κλειστό διαγωνισμό, στο μέτρο που οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν
τροποποιηθεί  ουσιωδώς  και  εφόσον  διαβιβάζεται  στο  νομάρχη,  μαζί  με  τη  σχετική  απόφαση,
αιτιολογημένη  έκθεση.  [...].  Άρθρο  23. 1.  Προμήθεια  με  "διαδικασία  μέσω  διαπραγμάτευσης"  ή
"απευθείας ανάθεση"  μπορεί  να γίνει  εάν συντρέχει  μία από τις περιπτώσεις  που προβλέπονται  στις
περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και της
παραγράφου 20 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988. [...]».

18. Στις 12-12-2012 δημοσιεύθηκε πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 240), η οποία κυρώθηκε με το ν.
4111/2013  (Α'  18)  και  η  οποία  στο  άρθρο  4  προβλέπει  ότι:  «[...] Η  διαδικασία  ανάδειξης
προμηθευτών−χορηγητών,  για  προμήθειες  α.  τροφίμων,  β.  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  παντοπωλείου
καθώς  και  παρόχων  των  σχετικών  υπηρεσιών,  γ.  πετρελαιοειδών  και  δ.  φαρμάκων  και  αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού 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...».

19. Στο άρθρο 6 παρ. 1 του  π.δ.  60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας  2004/18/ΕΚ…»  ορίζεται  ότι  :  «...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 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 207.000 ευρώ.

20. Επίσης, στο άρθρο 8 παρ. 1, 3 και 5 του π.δ. 60/2007 ορίζεται ότι:

«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.
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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...».

21.  Στο  άρθρο 24  παρ.  1  περ.  α'  του  π.δ.  60/2007,  “Διαδικασία με  διαπραγμάτευση,  με  δημοσίευση
προκήρυξης  διαγωνισμού”  (άρθρο 30  οδηγίας  2004/18/ΕΚ)  ορίζεται  ότι:  “...  1.  Οι  αναθέτουσες  αρχές
μπορούν να συνάπτουν δημόσιες  συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση 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  προϋπόθεση  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...”.

22. Στο άρθρο 25 παρ. 1 περ. α' του  π.δ. 60/2007  «Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού» (άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ορίζεται: «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
συνάπτουν τις  δημόσιες συμβάσεις  τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να
προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Προκειμένου για δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν
δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης
και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημα
της  [...] ».

23.  Στα  άρθρα 134  (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)  και  136  (Υποχρέωση
χρήσης ΕΣΗΔΗΣ) του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014): “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις”,  ορίζεται ότι:  «...134. Oι
διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση, με τη χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ),  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  του
Μέρους Β΄ του παρόντος από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. Μπορεί επίσης να εφαρμόζονται
στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και στις συμβάσεις του ν.  3389/2005 (Α΄ 232), εφόσον
τούτο  ορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  [...]  136.  1.  Οι  αναθέτουσες  αρχές/αναθέτοντες  φορείς
υποχρεούνται  να  χρησιμοποιούν  το  ΕΣΗΔΗΣ  σε  όλα  τα  στάδια  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων του παρόντος,  από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των
συμβάσεων αυτών,  με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000)  ευρώ, χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται  ο  ΦΠΑ.  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  ο  χρόνος
έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου μπορεί να
μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες
αρχές και σε όλες τις  αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών...».
Επιπλέον, με την παρ. 3 του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου, ορίζεται ότι : «3. Η ισχύς των άρθρων 134 έως
138, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως
ορίζεται  στο  άρθρο  14  του  ν.  4270/2014  την  1η  Ιουλίου  2014,  όσον  αφορά  τους  φορείς  της  Γενικής
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Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Οκτωβρίου
2015. [...]».

24.  Mε  την  υπ'  αριθ. Π1/2390  απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  (ΦΕΚ
2677/Β/2013)  καθορίστηκαν  οι  Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

 ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

25. Το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου Φυλής αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας, με την
έννοια της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007. Δεδομένου ότι πρόκειται για
διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας προϋπολογισμού του ίδιου
του αιτήματος  676.382,11€ μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  συντρέχει  η  αρμοδιότητα της  Αρχής,  κατ'
άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για παροχή σύμφωνης γνώμης.

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

27.  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 διαδικασία, 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.

28. Ομοίως, 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
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σε περίπτωση σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προβεί
στη διαβίβαση προς αυτήν, σχετικής εκθέσεως.

29.  Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  έχουσα το δικαίωμα υπαγωγής κάθε υποβληθέντος αιτήματος στην ορθή διάταξη
νόμου, κρίνει ότι, εν προκειμένω, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται στο αίτημά της η
αναθέτουσα  αρχή,  τυγχάνει  εφαρμογής  αφενός  η  διάταξη  του  άρθρου  24  παρ.  1  περ.  α'  του  π.δ.
60/2007  (διαπραγμάτευση  με  δημοσίευση  προκήρυξης)  για  τα  τμήματα:  1)  πετρελαίου  κίνησης,  2)
αμόλυβδης  βενζίνης  και  3)  πετρελαίου  θέρμανσης,  δεδομένου  ότι  υπεβλήθησαν  προσφορές  και
απορρίφθηκαν  και  αφετέρου  η  διάταξη  του  άρθρου   25 παρ.  1  περ.  α'  του  π.δ.  60/2007
(διαπραγμάτευση  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης)  για  το  τμήμα  των  λιπαντικών,  για  το  οποίο  δεν
υποβλήθηκε προσφορά.

30. Ειδικότερα δε, σχετικά με την υπό σημείο (α) προϋπόθεση της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας
ανοικτής  ή  κλειστής  διαδικασίας,  παγίως  έχει  κριθεί  ότι  η  προσφυγή  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης,  κατ’  εφαρμογή  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  καθιστά παρακολουθηματικά  παράνομη  στο  σύνολό  της  και  τη
συγκεκριμένη  διαδικασία  (ΕΣ  Πράξ.  215/2012/Ζ΄  Κλιμ.,  Αποφ. VI Τμ.  1249/2011,  466/2011,  29/2012,
408/2012, 600/2012 και 935/2013).

31.  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. 

Ειδικότερα, από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

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

Ο Δήμος Φυλής, με την υπ'  αριθ.  17995/07.05.2015 διακήρυξη, προσέφυγε σε  Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»,
συνολικού  προϋπολογισμού  831.950,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.  Ως  κριτήριο  κατακύρωσης
ορίστηκε  η  χαμηλότερη  τιμή  και  ειδικότερα  για  τα  μεν  υγρά  καύσιμα  κίνησης  και  το  πετρέλαιο
θέρμανσης  η  μεγαλύτερη  ποσοστιαία  έκπτωση  (%),  η  οποία  θα  προσφερθεί  επί  της  Μέσης  Τιμής
Πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Αττικής, την εκάστοτε ημέρα παράδοσης του είδους, για τα δε λιπαντικά η χαμηλότερη
τιμή  προσφοράς.  Ως  ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  των  προσφορών  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  ορίσθηκε  η  15η.06.2015 και  ως  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  η
24η.06.2015. Στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισμού υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) προσφορές, οι οποίες
απορρίφθηκαν στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής,  διότι  τα δικαιολογητικά που
υπέβαλλαν ήταν ελλιπή. Με την υπ' αριθ. 81/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ο
διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος και αποφασίστηκε η επανάληψή του.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 32250/14.07.2015 διακήρυξη, ο Δήμαρχος Φυλής προκήρυξε επαναληπτικό
ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2015», συνολικού προϋπολογισμού 831.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Η εν λόγω Διακήρυξη δεν περιείχε όρους που θα απέτρεπαν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή του
στο σχετικό διαγωνισμό, όπως προκύπτει από το προπαρατεθέν Ιστορικό, ούτε προκύπτει παράβαση
των κανόνων δημοσιότητας στο πλαίσιο διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού. 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίσθηκε η
20η.08.2015 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 31η.08.2015. 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο  περιορισμός του χρονικού διαστήματος της περιόδου οριστικής υποβολής
προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αναλόγως των περιστάσεων, μπορεί να θέτει εμπόδια στη συμμετοχή στη
διαγωνιστική διαδικασία και συνακόλουθα να περιορίζει τον ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου η Αρχή θεωρεί
ορθότερο  η  έναρξη  υποβολής  προσφορών  να  ταυτίζεται  με  τη  δημοσιοποίηση  της  διακήρυξης  του
διαγωνισμού και,  επομένως,  να  υπάρχει  δυνατότητα υποβολής  προσφορών καθόλο το  διάστημα  που
διανύεται μεταξύ της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της διακήρυξης και της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών.

31.2. Ως προς την προϋπόθεση (β) που απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης της περ. α' της παρ. 1
του άρθρου 24 του π.δ. 60/2007, ήτοι της υποβολής μη κανονικών προσφορών ή προσφορών που είναι
απαράδεκτες

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και ειδικότερα από το υπ' αριθ. πρωτ. 46167/01.10.2015
Πρακτικό  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  του  Διαγωνισμού  υποβλήθηκαν  δύο  (2)  προσφορές  και
συγκεκριμένα: 1) από την εταιρεία με την επωνυμία “PLUSOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕ” για την ομάδα του
πετρελαίου θέρμανσης και 2) από την εταιρεία με την επωνυμία “ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ” για τις ομάδες
του πετρελαίου κίνησης και  της  αμόλυβδης  βενζίνης.  Οι  εν  λόγω προσφορές απορρίφθηκαν,  διότι  το
σύνολό τους ήταν ανώτερο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (βλ. αναλυτικά ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 12).
Σύμφωνα με το από 29.10.2015 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 4792) συμπληρωματικό έγγραφό του, ο Δήμος Φυλής
διευκρίνισε ότι οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν στο σύστημα με το ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να
υπολογιστεί εντέλει το ποσοστό του ΦΠΑ 46% αντί για 23% (βλ. αναλυτικά ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 13).

Στην  προκειμένη  περίπτωση,  διαπιστώθηκε  ότι  η  απόκλιση  οφειλόταν  στο  ότι  οι  προμηθευτές
καταχώρησαν  στο  σύστημα  την  τιμή  μονάδας  προσφοράς  με  το  ποσοστό  έκπτωσης
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με αποτέλεσμα το σύστημα να προσθέσει επιπλέον 23% ΦΠΑ. Ωστόσο, στο
άρθρο  8,  παρ.  4  στοιχείο  στ'  της  διακήρυξης  αναγράφεται  ο  τρόπος  συμπλήρωσης  στην  ειδική
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος με αναφορά παραδείγματος, με ρητή
αναφορά στις τιμές των υπό προμήθεια ειδών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Τέλος, στον πίνακα
με  τους  επιμέρους  ενδεικτικούς  προϋπολογισμούς  για  τα  υγρά  καύσιμα  αναγράφεται  το  είδος
καυσίμου, η ενδεικτική εκτιμώμενη ποσότητα, η ενδεικτική τιμή ανά λίτρο σε ευρώ και η δαπάνη που
προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της ενδεικτικής τιμής ανά λίτρο και της ποσότητας και η οποία
δίνεται συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η μη ορθή συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
των  οικονομικών  προσφορών  στο  ανάλογο  πεδίο  του  συστήματος  του  ΕΣΗΔΗΣ  ως  προς  την  τιμή
μονάδας  (η  οποία  περιλάμβανε  ΦΠΑ),  η  οποία  οδήγησε  στην  απόρριψη  των  προσφορών  τους,
ενδεχομένως οφείλεται στο ότι η διακήρυξη κατά τα ανωτέρω, ως προς την τιμή μονάδας, περιλάμβανε
ΦΠΑ, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση στους ανωτέρω οικονομικούς φορείς. 
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Σημειώνεται ότι κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στο
έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπ' αριθ. 110/2015 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας , δεν ήταν η
τιμή μονάδος, αλλά η μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (%) επί της Μέσης Τιμής Πώλησης, όπως αυτή
διαμορφώνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής
την εκάστοτε ημέρα παράδοσης του είδους, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει η προσφέρουσα
εταιρεία. 

Κατά συνέπεια, λαμβανομένων υπόψη αφενός της ασάφειας των όρων του διαγωνισμού ως προς τη
συμπλήρωση  του  ποσού  της  τιμής  μονάδος  και  αφετέρου  του  κριτηρίου  κατακύρωσης,  ήτοι  του
μεγαλύτερου  ποσοστού  έκπτωσης,  το  οποίο  ορθώς  συμπληρώθηκε  από  τους  συμμετέχοντες  στις
έντυπες οικονομικές προσφορές τους, η αναθέτουσα αρχή ώφειλε να δώσει έγκαιρα διευκρινίσεις σε
όλους τους ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αίροντας τη σύγχυση
που η ίδια δημιούργησε, και πάντως να ζητήσει από τους δύο ως άνω συμμετέχοντες να διορθώσουν -
διευκρινίσουν τις προσφορές τους ως προς τη συμπερίληψη στην τιμή μονάδος ΦΠΑ. 

Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ότι  στον  εν  λόγω  διαγωνισμό  υπεβλήθησαν  παραδεκτές  προσφορές,
επομένως δεν συντρέχει η  προϋπόθεση για την εφαρμογή της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 24 του
π.δ. 60/2007 για τα τρία (3) τμήματα υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και
αμόλυβδη  βενζίνη),  συνολικού  προϋπολογισμού  664.390,24€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  ήτοι
817.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή δεν κωλύεται να ανακαλέσει την απορριπτική της απόφαση,
εφόσον  το  κρίνει  σκόπιμο,  και  να  ολοκληρώσει  το  διαγωνισμό  μετά  τη  διευκρίνιση  επί  του
συγκεκριμένου στοιχείου της οικονομικής προσφοράς των δύο υποψηφίων. 

30.3. Ως προς την προϋπόθεση (β) που απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης της περ. α' της παρ. 1
του  άρθρου 25  του π.δ.  60/2007,  ήτοι  της  μη  υποβολής  προσφοράς  ή  προσφοράς  που  δεν  κρίνεται
κατάλληλη ή την μη ύπαρξη υποψηφίου

Βάσει  των  προαναφερθέντος  Πρακτικού  με  αριθ.  πρωτ.  46167/01.10.2015 και  της  υπ'  αριθ.
170/07.10.2015 απόφασης  της Οικονομικής  Επιτροπής  του Δήμου Φυλής,  διαπιστώθηκε ότι  δεν είχαν
υποβληθεί προσφορές για τα λιπαντικά. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι συντρέχει η (β) προϋπόθεση για την εφαρμογή της περ. α' της παρ. 1 του
άρθρου  25  του  π.δ.  60/2007  για  τα  λιπαντικά,  συνολικού  προϋπολογισμού  11.991,87€  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 14.750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

30.4. Ως προς τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης

Στο υποβληθέν σχέδιο απόφασης του ΔΣ του Δήμου Φυλής, γίνεται ρητή αναφορά στην προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δυνάμει της υπ' αριθ. 110/2014 Μελέτης, σύμφωνα με τα σχετικώς
οριζόμενα στο π.δ. 60/2007. 

31. Κατόπιν  των  ανωτέρω,  διαπιστώνεται  ότι  στην  προκειμένη  περίπτωση:  α)  δεν  συντρέχουν  οι
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007 για τα είδη: 1)
πετρέλαιο  θέρμανσης,  2)  πετρέλαιο  κίνησης  και  3)  αμόλυβδη  βενζίνη,  προϋπολογιζόμενης  συνολικής
δαπάνης 664.390,24€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 817.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007,
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για τα λιπαντικά, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.991,87€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι
14.750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

IV. Συμπέρασμα

26. Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή αυτού στις
προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ερωτήματος,  η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα
αποφασίζει:

α) Την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του αιτήματος του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο  2  παρ.  2,  περ.  γ  (δδ)  του  ν.  4013/2011,  όπως  ισχύει,  για  τη  διενέργεια  διαδικασίας  με
διαπραγμάτευση,  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  της  προμήθειας  λιπαντικών,  προϋπολογιζόμενης
συνολικής δαπάνης 11.991,87€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 14.750,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ,  για  τα  οποία δεν  υποβλήθηκαν προσφορές,  χωρίς  δημοσίευση προκήρυξης,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  άρθρου  25  παρ.  1  περ.  α'  του  π.δ.  60/2007,  λόγω  συνδρομής  των  προς  τούτο
τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων  και υπό τον όρο της μη ουσιώδους τροποποίησης των
όρων της με αριθ. 32250/14.07.2015 διακήρυξης του προηγηθέντος επαναληπτικού διαγωνισμού.

β) Την μη παροχή σύμφωνης γνώμης επί του αιτήματος του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ'  υποπερ. δδ' του ν.  4013/2011, όπως ισχύει,  για τη διενέργεια διαδικασίας με
διαπραγμάτευση,  για  την  ανάθεση  της  προμήθειας  πετρελαίου  θέρμανσης,  πετρελαίου  κίνησης  και
αμόλυβδης  βενζίνης,  προϋπολογιζόμενης  συνολικής  δαπάνης   664.390,24€  μη  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, ήτοι 817.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  λόγω μη συνδρομής των προς τούτο τασσομένων
προϋποθέσεων.

Αθήνα   03.11.2015

Θεωρήθηκε

Ο Πρόεδρος

 

         Δημήτριος Ράικος       
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