
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

121/2017
(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 22α Νοεμβρίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαεπτά (2017) ημέρα Τετάρτη και
ώρα  10:00  π.μ.  και  επί  της  οδού  Κεφαλληνίας  45,  στην  Αθήνα,  όπου  και  τα  γραφεία της,  συνήλθε  η
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.

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

1. Πρόεδρος :                                Καταπόδης Γεώργιος

2. Αναπληρωτής Πρόεδρος:        Εκατομμάτης Μιχαήλ

3. Μέλη :       Βαρδακαστάνης Κωνσταντίνος

                 Στυλιανίδου Μαρία

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

 

 Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως του τετάρτου εδαφίου της
παραγράφου  6  άρθρου  3  του  ν.4013/2011,  όπως  αυτή  προστέθηκε  με  το  άρθρο  21  παρ.  3
ν.4441/2016  (Α΄227),  σε  περίπτωση  αδυναμίας  σχηματισμού  απαρτίας  λόγω  κωλύματος
οποιασδήποτε  φύσεως  μέλους  ή  αναπληρωματικού  μέλους,  ο  Πρόεδρος  μπορεί  να  καλεί
αναπληρωτές άλλων μελών της Αρχής, κατά τη σειρά διορισμού τους, ανεξαρτήτως αν συμμετέχει στη
συνεδρίαση  το  μέλος  το  οποίο  αναπληρώνουν.  Επομένως,  κατά  την  παρούσα  συνεδρίαση,  λόγω
αδυναμίας σχηματισμού απαρτίας, νομίμως έχει κληθεί και μετέχει και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της
Αρχής κ.Μιχαήλ Εκατομμάτης,  χωρίς να κωλύεται από τη συμμετοχή στην ίδια συνεδρίαση και του
Προέδρου της Αρχής κ.Γεωργίου Καταπόδη.

       

Γραμματέας:   Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
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Εισηγήτρια:   Δρ.Στυλιανή Παρασκευά, Χημικός,Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια κα Παρασκευά καθώς και η Προϊσταμένη
του  Τμήματος  Γνωμοδοτήσεωντης  Διεύθυνσης  Νομικών  Υπηρεσιών,  κα  Χριστίνα  Καξιρή,  οι  οποίες
απεχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του
Συμβουλίου της Αρχής.

Θέμα:  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  για
τη  σύναψη  σύμβασης  «Προμήθεια  υγρών καυσίμων  κίνησης  -  θέρμανσης  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου
Παιονίας  και  των  Νομικών  του  Προσώπων» ,  προϋπολογισμού  515.044,01€  μη  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ,  σε συνέχεια  άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού,  άνω των ορίων,  για  την  «Προμήθεια
καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Παιονίας» , για ένα έτος από την υπογραφή
της σύμβασης, προϋπολογισμού 661.048,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Με το υπ'  αριθμ.  πρωτ.  22981/03.11.2017 αίτημα του Δήμου Παιονίας προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (εφεξής
Αρχή)  που  παρελήφθη  στις  06.11.2017  (αριθμ.  πρωτ.  εισερχ.  6596),  ο  Δήμος  Παιονίας αιτείται  την
παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) ν. 4013/2011, όπως
ισχύει,  προκειμένου  να  προβεί  στη  διενέργεια  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης,  χωρίς  δημοσίευση
προκήρυξης, κατά τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης
«Προμήθειας  καυσίμων κίνησης - θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Παιονίας και των Νομικών του
Προσώπων»,  προϋπολογισθείσας δαπάνης  515.044,01€  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 638.654,56€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε συνέχεια ανοικτού ηλεκτρονικού άγονου διαγωνισμού, άνω των ορίων,
για την  «Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Παιονίας », για ένα έτος
από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  533.103,88€  μη
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  ήτοι  661.048,80€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%,  με  τη  χρήση
ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά

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

1.  Με την  υπ'  αριθμ.  219/2016  (ΑΔΑ:  7ΔΣΥΩΞΡ-ΖΣΡ)  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Παιονίας,  εγκρίθηκε,  μεταξύ  άλλων,  η  προμήθεια καυσίμων θέρμανσης,  κίνησης  & λιπαντικών Δήμου
Παιονίας  &  ΝΠΔΔ  αυτού  (Κοιν.  Επιχ.,  Νομικό  Πρόσωπο,  Σχολικές  Επιτροπές  Α/θμιας  &  Β/θμιας
Εκπαίδευσης) οικ.  Έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού 661.048,80€ με Δημόσιο Διεθνή μειοδοτικό
διαγωνισμό. 

2.  Με την υπ'  αριθμ.  109/2017 (ΑΔΑ: ΨΛ5ΚΩΞΡ-ΒΑΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την επαναπροκήρυξη
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & λιπαντικών Δήμου
Παιονίας. 

3. Ακολούθως,  ο  Δήμαρχος  Παιονίας  εξέδωσε  την  υπ'  αριθμ.  Πρωτ.  17630/04.09.2017  (ΑΔΑΜ:
17PROC001909409  2017-09-07)  σχετική  επαναπροκήρυξη  δημόσιου  ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού,  άνω των ορίων,  για  την  προμήθεια  καυσίμων  κίνησης  –  θέρμανσης  και  λιπαντικών του
Δήμου  Παιονίας,  έτους  2017,  προϋπολογισμού  661.048,80€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%,  για  τις
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ανάγκες  του  Δήμου,  του  ΝΠΔΔ  αυτού,  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  και  των  Σχολικών  Επιτροπών
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας, με κριτήριο κατακύρωσης : α) για τα καύσιμα είναι
το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  της  μέσης  τιμής  λιανικής  πώλησης  του  πετρελαίου  κίνησης,
θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Κιλκίς, κατά την
ημέρα  παράδοσης.  Το  ανωτέρω  ποσοστό  μπορεί  να  είναι  αρνητικό,  χωρίς  να  υπερβαίνει  το  5%.
(Ν.4257/14 , άρθρο 63), β) για τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή.

3.1.  Σύμφωνα με το άρθρο 1  “ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ”,  τα υπό προμήθεια είδη
αναφέρονται στους κάτωθι Πίνακες:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
α/α 

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης 09134100 116.279,069 105.000,00 25.200,00 130.200,00 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 95 09132100 50.535,666 58.419,237 14.020,61 72.439,85 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100 483.001,057 351.624,76
9 

84.389,94
4 

436.014,713 

4 Λιπαντικά 09211000 Ποσότητες όπως
αποτυπώνονται
στον αντίστοιχο

πίνακα 

18.059,87 4.334,37 22.394,24 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 661.048,80 € 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

Α. ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΙΟΝΙΑΣ 
α/α 

ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

1 Συντ 1 Λίτρο 124.069,478 0,728 90.322,58 

ΣΥΝΟΛΟ 90.322,58 
Φ.Π.Α. 24% 21.677,42 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 112.000,00 

Κατανομή ανά Δημοτική Ενότητα 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

1 Συντ 1 Λίτρο 49.849,340 0,728 36.290,32 

ΣΥΝΟΛΟ 36.290,32 
Φ.Π.Α. 24% 8.709,68 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45.000,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 
α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

1 Συντ 1 Λίτρο 24.370,782 0,728 17.741,93 

ΣΥΝΟΛΟ 17.741,93 
Φ.Π.Α. 24% 4.258,07 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.000,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
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α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

1 Συντ 1 Λίτρο 25.478,543 0,728 18.548,38 

ΣΥΝΟΛΟ 18.548,38 
Φ.Π.Α. 24% 4.451,62 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.000,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ 
α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

1 Συντ 1 Λίτρο 24.370,782 0,728 17.741,93 

ΣΥΝΟΛΟ 17.741,93 
Φ.Π.Α. 24% 4.258,07 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.000,00 

Ν.Π.Δ.Δ. 
ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΙΟΝΙΑΣ 
α/α 

ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

1 Συντ 1 Λίτρο 79.000 0,728 57.512,00 

ΣΥΝΟΛΟ 57.512,00 
Φ.Π.Α. 24% 13.802,88 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 71.314,88 

Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 
A/A ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

1 Συντ 1 Λίτρο 141.000 0,728 102.648,00 

ΣΥΝΟΛΟ 102.648,00 
Φ.Π.Α. 24% 24.635,52 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 127.283,52 

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

1 Συντ 1 Λίτρο 132.931,579 0,728 96.774,19 

ΣΥΝΟΛΟ 96.774,19 
Φ.Π.Α. 24% 23.225,81 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120.000,00 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. 

ΤΙΜ. 
ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

1 Συντ 1 Λίτρο 6.000 0,728 4.368,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.368,00 
Φ.Π.Α. 24% 1.048,32 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.416,32 

Β. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 
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α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο κίνησης 1 Συντ 1 Λίτρο 116.279,069 0,903 105.000,00 
2 Βενζίνη αμόλυβδη 95 2 Συντ 2 Λίτρο 43.535,666 1,156 50.327,23 
α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ/ΚΙΛΟ
Υ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

3 Ρευστό λιπαντικό 
ορυκτέλαιο για 
πετρελαιοκίνητα οχήματα 
SAE 20W-50 

3 Συντ 3 ΣΥΣΚ. 
20 ΛΙΤΡΑ 

40 ΣΥΣΚ. 
(800ΛΙΤ.) 

2,76 2.208,00 

4 Ρευστό λιπαντικό 
ορυκτέλαιο κιν. εσωτ. 
καύσεως υψηλής 
απόδοσης για 
πετρελαιοκίνητα οχήματα 
SAE 15W-40 

4 Συντ 4 ΣΥΣΚ. 
20 ΛΙΤΡΑ 

40 ΣΥΣΚ. 
(800ΛΙΤ.) 

3,082 2.465,60 

5 Ρευστό λιπαντικό 
ημισυνθετικής 
τεχνολογίας για 
βενζινοκίνητα οχήματα 
SAE 10W-40 ή 15W-50 

5 Συντ 5 ΣΥΣΚ. 
4 ΛΙΤΡΑ 

100 ΣΥΣΚ. 
(400ΛΙΤ.) 

5,364 2.145,60 

6 Πυκνόρρευστο λιπαντικό 
(βαλβολίνη) κατάλληλο 
για διαφορικά με υποειδή,
κωνικά η σπειροειδή 
γρανάζια καθώς και για 
τελικές μεταδόσεις SAE 
80W-90 

6 Συντ 6 ΣΥΣΚ. 
20 ΛΙΤΡΑ 

20 ΣΥΣΚ. 
(400ΛΙΤ.) 

3,708 1.483,20 

7 Ρευστό λιπαντικό για 
χρήση σε κυκλοφοριακά 
υδραυλικά συστήματα ή 
σε οχήματα με 
υδροκινητικές μεταδόσεις 
ισχύος Κατάταξη ISO 68 

7 Συντ 7 ΣΥΣΚ. 
20 ΛΙΤΡΑ 

80 ΣΥΣΚ. 
(1600ΛΙΤ.) 

2,244 3.590,40 

8 Λιπαντικό προδιαλυμένο, 
2Τ 

8 Συντ 8 ΣΥΣΚ. 
20 ΛΙΤΡΑ 

10 ΣΥΣΚ. 
(200ΛΙΤ.) 

2,850 570,00 

9 Ρευστό λιπαντικό 
ορυκτέλαιο υδραυλικών 
συστημάτων οχημάτων 
SAE 10W-30 

9 Συντ 9 ΣΥΣΚ. 
20 ΛΙΤΡΑ 

20 ΣΥΣΚ. 
(400ΛΙΤ.) 

3,565 1.426,00 

10 Αντιψυκτικό και 
αντιθερμικό υγρό για 
χρήση σε κυκλώματα 
ψύξης βενζινοκίνητων και 
πετρελαιοκίνητων 
οχημάτων 

10 Συντ 10 ΣΥΣΚ. 
20 ΛΙΤΡΑ 

17 ΣΥΣΚ. 
(340ΛΙΤ.) 

3,516 1.195,44 

11 Υγρό φρένων DOT 4 11 Συντ 11 ΣΥΣΚ. 
20 ΛΙΤΡΑ 

3 ΣΥΣΚ. 
(60ΛΙΤ.) 

4,470 268,20 

12 ATF 
Λιπαντικό αυτόματων 
κιβωτίων ταχυτήτων 

12 Συντ 12 ΣΥΣΚ. 
20 ΛΙΤΡΑ 

10 ΣΥΣΚ. 
(200ΛΙΤ.) 

3,50 700,00 

13 Βαλβολίνη 75W-80 13 Συντ 13 ΣΥΣΚ. 
20 ΛΙΤΡΑ 

5 ΣΥΣΚ. 
(100ΛΙΤ.) 

4,00 400,00 

14 Γράσο λιθίου LS-3 14 Συντ 14 ΣΥΣΚ. 
4 ΚΙΛΩΝ 

10 ΣΥΣΚ. 
(40ΚΙΛ.) 

4,50 180,00 

15 Γράσο λιθίου LS-2 15 Συντ 15 ΣΥΣΚ. 
4 ΚΙΛΩΝ 

20 ΣΥΣΚ. 
(80ΚΙΛ.) 

4,50 360,00 

16 Γράσο γραφιτούχο 16 Συντ 16 ΣΥΣΚ. 
4 ΚΙΛΩΝ 

2 ΣΥΣΚ. 
(8ΚΙΛ.) 

6,50 52,00 

17 Αντιπαγωτικό Πετρελαίου 17 Συντ 17 ΣΥΣΚ. 10 ΣΥΣΚ. 11,38 113,80 
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1 ΛΙΤΡΟΥ (10ΛΙΤ.) 

18 Διασπαστικό-Καθαριστικό
βιοντίζελ 

18 Συντ 18 ΣΥΣΚ. 
1 ΛΙΤΡΟΥ 

20 ΣΥΣΚ. 
(5ΛΙΤ.) 

13,82 276,40 

19 Γράσο λιθίου Σπρέι 19 Συντ 19 ΣΥΣΚ. 
400ml 

50 TEM. 4,88 244,00 

20 Αντιπαγωτικό παρμπρίζ 20 Συντ 20 ΣΥΣΚ. 
4 ΛΙΤΡA 

40 TEM. 1,055 42,20 

21 Αντιπαγωτικό για 
Αερόφρενα 

21 Συντ 21 ΣΥΣΚ. 
1 ΛΙΤΡΟΥ 

14ΤΕΜ. 6,823 95,53 

22 ΣΠΕΥ (FAST) για επισκευή 
ελαστικού 

22 Συντ 22 ΣΥΣΚ. 
300ml 

50ΤΕΜ. 4,87 243,50 

ΣΥΝΟΛΟ 173.387,10 
Φ.Π.Α. 24% 41.612,90 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 215.000,00 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 
α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο κίνησης 1 Συντ 1 Λίτρο 55.370,985 0,903 50.000,00 
2 Βενζίνη αμόλυβδη 95 2 Συντ 2 Λίτρο 26.509,653 1,156 30.645,16 

ΣΥΝΟΛΟ 80.645,16 
Φ.Π.Α. 24% 19.354,84 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 
α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο κίνησης 1 Συντ 1 Λίτρο 22.148,394 0,903 20.000,00 
2 Βενζίνη αμόλυβδη 95 2 Συντ 2 Λίτρο 7.115,752 1,156 8.225,81 

ΣΥΝΟΛΟ 28.225,81 
Φ.Π.Α. 24% 6.774,19 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.000,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο κίνησης 1 Συντ 1 Λίτρο 22.148,394 0,903 20.000,00 
2 Βενζίνη αμόλυβδη 95 2 Συντ 2 Λίτρο 7.115,752 1,156 8.225,81 

ΣΥΝΟΛΟ 28.225,81 
Φ.Π.Α. 24% 6.774,19 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.000,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ 
α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο κίνησης 1 Συντ 1 Λίτρο 16.611,295 0,903 15.000,00 
2 Βενζίνη αμόλυβδη 95 2 Συντ 2 Λίτρο 2.794,506 1,156 3.230,45 

ΣΥΝΟΛΟ 18.230,45 
Φ.Π.Α. 24% 4.375,31 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.605,76 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 
α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΑΤΗΕ ΑΤΟΕ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
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1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 1 Συντ 1 Λίτρο 7.000 1,156 8.092,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.092,00 
Φ.Π.Α. 24% 1.942,08 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.034,08 

3.2. Στο ίδιο άρθρο της διακήρυξης ορίζεται ότι:  «Κάθε διαγωνιζόμενος έχει την δυνατότητα υποβολής
προσφοράς για μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων υλικών του προϋπολογισμού είτε ανά δημοτική
ενότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες όπως ορίζονται ανωτέρω. 

Επίσης  κάθε  διαγωνιζόμενος  έχει  την  δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  για  όλο  το  Δήμο  Παιονίας  ή
χωριστά για το Δήμο, το Νομικό Πρόσωπο, τη Κοινωφελή Επιχείρηση και τις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας
& Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ποσότητες των ειδών (καυσίμων & λιπαντικών) που
απεικονίζονται στους ανωτέρω πίνακες του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης». 

3.3.  Στο  άρθρο  6  “ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ”  ορίζεται  ότι:  «6.1.  Εγγύηση  συμμετοχής  –  Η  εγγύηση  συμμετοχής  στο
διαγωνισμό  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  2%  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  χωρίς  να
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., ανέρχεται δηλαδή στο ποσό των 10.663,00 €. Οι οικονομικοί φορείς που
υποβάλουν  προσφορά  σε  συγκεκριμένη  ομάδα/υποομάδα  προσκομίζουν  εγγυητική  επιστολή  που
αντιστοιχεί στο 2% εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και απευθύνεται αποκλειστικά στον
Δήμο  Παιονίας  [...]  6.2.  Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  -  Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση,
υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  οποίας
αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας,  χωρίς  τον  Φ.Π.Α.  και  απευθύνεται  στον
φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση [...]».

3.4.  Στο  άρθρο  9.4 “Διάρκεια  ισχύος  σύμβασης”  ορίζεται  ότι: «Η  σύμβαση  θα  έχει  ισχύ  από  την
υπογραφή της και για ένα έτος[...]».

3.5. Στο άρθρο 8.4.2. “Προσφερόμενη τιμή” ορίζεται ότι: «[...]Δεν επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες
από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις».

4. Περίληψη  της  εν  λόγω  διακήρυξης,  η  οποία  περιείχε  τους  ουσιώδεις  όρους  και  στοιχεία  της
διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  απεστάλη  ηλεκτρονικά  (την  07.09.2017)  και  δημοσιεύτηκε  (στις
12.09.2017 με αριθμό εγγράφου 2017/S 174-357385) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνακόλουθα,  η  υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  17631/04.09.2017  περίληψη  της  διακήρυξης  δημοσιεύτηκε  στις
εφημερίδες  «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  &  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»,  «ΗΧΩ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»,  «ΠΡΩΙΝΗ»  και
«ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» στις 05.09.2017 και αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:7Ξ1ΙΩΞΡ-Ο6Ο).  Η
διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με κωδικό
ΑΔΑΜ 17PROC001909409 2017-09-07.  Επιπλέον, η περίληψη του διαγωνισμού καθώς και τα συμβατικά
τεύχη αυτού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου http://paionia.gov.gr   την 08.09.2017, στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου στις 04.09.2017 και στην δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr   του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ με α/α διαγωνισμού  45639) την  08.09.2017.
Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  προσφορών  ορίστηκε  η  09.10.2017  και  ώρα  00:00:01  π.μ.  ενώ  ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 13.10.2017 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

5. Με το από 19.10.2017 Πρακτικό I Παραλαβής Προσφορών & Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η
Επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού,  η  οποία συγκροτήθηκε  με  την  υπ'  αριθμ.  109/2017 απόφαση της
Οικονομικής  Επιτροπής,  διαπίστωσε  ότι  κατατέθηκαν  3  προσφορές  από  τους  οικονομικούς  φορείς:  1.
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., 2. ΤΟΨΗΣ Α.Ε. και 3.  ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε. Οι τρεις (3)  προσφορές ήταν για το τμήμα των
λιπαντικών  του  Δήμου  Παιονίας,  όπως  προκύπτει  από  τα  στοιχεία  που  αντλήθηκαν  από  το  πεδίο
“Γραμμές” της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά
όλων των συμμετεχουσών εταιρειών,  εισηγήθηκε  προς την Οικονομική Επιτροπή:  «Α. Τον  αποκλεισμό
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από  το  επόμενο  στάδιο  του  διαγωνισμού  της  αποσφράγισης  οικονομικών  προσφορών  της  εταιρείας
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.,  καθώς κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς προέκυψαν αποκλίσεις
στα  προσφέροντα είδη σε  σχέση με τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά των προϊόντων στο τεύχος  της
μελέτης [...] Β. Τον αποκλεισμό από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού της αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών  της  εταιρείας  ΤΟΨΗΣ  Α.Ε.,  καθώς  κατά  τον  έλεγχο  δικαιολογητικών  τεχνικής  προσφοράς
προέκυψαν  αποκλίσεις  στα  προσφερόμενα  είδη  σε  σχέση  με  τα  αναγραφόμενα  χαρακτηριστικά  των
προϊόντων στο τεύχος της μελέτης [...]  Γ.  Τον αποκλεισμό από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού της
αποσφράγισης  οικονομικών  προσφορών  της  εταιρείας  ELVIGRO  Α.Β.Ε.Ε.,  καθώς  η  συμμετέχουσα
εταιρεία κατέθεσε στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και την οικονομική
προσφορά. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και η ανακοίνωση των σχετικών τιμών συνιστά
απολύτως διακριτό στάδιο από αυτό της προηγούμενης εξέτασης του παραδεκτού της συμμετοχής των
διαγωνιζομένων και της αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών τους (άρθρο 100 του ν.4412/2016). Η
μετάβαση στο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών γίνεται μετά την περάτωση του
σταδίου  του  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  της  τεχνικής  αξιολόγησης,  ώστε  να  μην
παραβιάζεται  η  αυστηρά  τυπική  διαδικασία  του  διαγωνισμού,  που  επιβάλλει  τον  απόλυτα  διακριτό
χαρακτήρα των επιμέρους σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασία και τη γενική αρχή της μυστικότητας
των υποβαλλόμενων οικονομικών προσφορών που διέπει εν γένει τους δημόσιους διαγωνισμούς. Δ. Την
εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Παιονίας  για  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  με
διαπραγμάτευση χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση για  την  προμήθεια  λιπαντικών,  λόγω κατάθεσης  μη
κατάλληλων  προσφορών  από  το  σύνολο  των  προμηθευτών  (άρθρο  32  παρ.  2α  ν.4412/2016).  Ε.  Να
κηρυχθεί ο διαγωνισμός άγονος για το τμήμα της προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης, λόγω μη
προσέλευσης  ενδιαφερομένων  για  την  υποβολή  προσφοράς  και  την  εισήγηση  προς  το  Δημοτικό
Συμβούλιο  του  Δήμου  Παιονίας  για  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2α ν.4412/2016) για την ανωτέρω προμήθεια».

6. Με την υπ' αριθμ.  162/2017 (ΑΔΑ: Ω111ΩΞΡ-ΣΗ2) απόφασή της,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Παιονίας  αποφάσισε:  «1.  την  έγκριση  του  υπ'  αριθμ.  21575/19-10-2017  πρακτικού  I  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού. 2. Α. Τον αποκλεισμό
από  το  επόμενο  στάδιο  του  διαγωνισμού  της  αποσφράγισης  οικονομικών  προσφορών  της  εταιρείας
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.  [...]  Β.  Τον  αποκλεισμό από το  επόμενο  στάδιο  του  διαγωνισμού  της  αποσφράγισης
οικονομικών προσφορών της εταιρείας ΤΟΨΗΣ Α.Ε. [...]  Γ.  Τον αποκλεισμό από το επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού  της  αποσφράγισης  οικονομικών  προσφορών  της  εταιρείας  ELVIGRO  A.B.E.E.  [...]  Δ.  Την
εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Παιονίας  για  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  με
διαπραγμάτευση χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση για  την  προμήθεια  λιπαντικών,  λόγω κατάθεσης  μη
κατάλληλων προσφορών από το σύνολο των προμηθευτών (άρθρο 32 παρ. 2 α ν.4412) Ε. Να κηρυχθεί ο
διαγωνισμός  άγονος  για  το  τμήμα  της  προμήθειας  καυσίμων  κίνησης  –  θέρμανσης,  λόγω  μη
προσέλευσης  ενδιαφερομένων  για  την  υποβολή  προσφοράς  και  την  εισήγηση  προς  το  Δημοτικό
Συμβούλιο  του  Δήμου  Παιονίας  για  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2α ν.4412) για την ανωτέρω προμήθεια.  

7. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 22686/1-11-2017 της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Παιονίας  «Βεβαιώνεται  ότι  στα πλαίσια του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για
την  ανάδειξη  προμηθευτή  για  την  “Προμήθεια  καυσίμων  κίνησης  –  θέρμανσης  και  λιπαντικών  έτους
2017”, συνολικού προϋπολογισμού 661.048,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για την κάλυψη
των αναγκών του Δήμου Παιονίας, του Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών
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Επιτροπών  Α/θμιας  &  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Παιονίας  (αρ.  συστ.  ΕΣΗΔΗΣ  45639),  δεν
ασκήθηκε  οποιαδήποτε  ένσταση,  προσφυγή  ή  άλλο  ένδικο  μέσο  κατά της  υπ'  αριθμ.  17630/4.9.2017
διακήρυξης Δημάρχου Παιονίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

8.  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Παιονίας  με το υπ’ αριθ.  πρωτ. 6596/03.11.2017 έγγραφο – αίτημά
του  και  τα  συνημμένα  σε  αυτό  έγγραφα,  υπέβαλε  στην  Αρχή  σχέδιο  απόφασης  προσφυγής  στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης και αιτείται τη σύμφωνη γνώμη της  Αρχής για προσφυγή στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2α'
του ν.4412/2016 για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης για
τις  ανάγκες  του  Δήμου  Παιονίας  και  των  Νομικών  του  Προσώπων,  για  τα  οποία  δεν  υποβλήθηκαν
προσφορές  κατά  τη  διενέργεια  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού.  Στο  σχέδιο  απόφασης  που
συνοδεύει  το  εν  λόγω  αίτημα  αναγράφεται  πως  η  προσφυγή  στη  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  θα
πραγματοποιηθεί μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής και τον προμηθευτή (ή τους προμηθευτές) θα
δεσμεύουν  όλοι  οι  όροι  που  καθορίστηκαν  με  την  αριθμ.  109/25.08.2017  Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής και την με αρ. πρωτ. 17630/04.09.2017 Αναλυτική Διακήρυξη του Δημάρχου Παιονίας.

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

9. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ', υποπερίπτωση δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την
παροχή  σύμφωνης  γνώμης,  ορίζει  τα  ακόλουθα:  «δδ)  Οι  αποφάσεις  των  αναθετουσών  Αρχών  που
αφορούν  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  για  την  ανάθεση  των  δημόσιων
συμβάσεων,  σύμφωνα με  την  περίπτωση β΄  της  παρ.  2  του  άρθρου 26  και  τα  άρθρα 32 και  269  του
ν.4412/2016  (ΑΊ47)  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 Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη
τάξη με το Ν. 4412/2016. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις
γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου [...]». 

10.  Η  διάταξη  του  άρθρου  2  παρ.  2  του  ν.4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ορίζει: 

«Ο  παρών  νόμος  θεσπίζει  κανόνες:  α)  για  τις  διαδικασίες  προγραμματισμού  και  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως
221) […]Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες
τις συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν
άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού». 

11. Το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του ιδίου νόμου ορίζει τα παρακάτω: «1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221)
θεσπίζει  κανόνες  για  τις  διαδικασίες  προγραμματισμού  και  σύναψης  συμβάσεων  και  διαγωνισμών
μελετών που πραγματοποιούνται από αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας αυτών, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.2. Διαδικασία σύναψης σύμβασης ή σύμβαση κατά την έννοια
του  παρόντος  Βιβλίου  είναι  η  απόκτηση,  μέσω  δημόσιας  σύμβασης,  από  μία  ή  περισσότερες
αναθέτουσες αρχές, έργων, αγαθών ή υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από τις εν
λόγω αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προορίζονται
για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος». 

12.  Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου: «Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη
αξία  της  σύμβασης,  εκτός  ΦΠΑ,  ορίζονται  τα ακόλουθα:  […]γ)  209.000  ευρώ για  δημόσιες  συμβάσεις
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προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς
μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές.  Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις
δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  που  ανατίθενται  από  κεντρικές  κυβερνητικές  αρχές  οι  οποίες
δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  της  άμυνας,  όταν  οι  συμβάσεις  αυτές  αφορούν  προϊόντα  που  δεν
εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος A'» . 

13. Στο άρθρο 6 παρ. 1, 3 και 9 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: «Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας
σύμβασης  βασίζεται  στο  συνολικό  πληρωτέο  ποσό,  χωρίς  ΦΠΑ,  όπως εκτιμάται  από  την  αναθέτουσα
αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης,
όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. […] 3. Η επιλογή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου για τον
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται  με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής
οποιασδήποτε  διάταξης  του  παρόντος  νόμου.  Η  σύμβαση  δεν  κατατέμνεται  κατά  τρόπο  ώστε  να
αποφεύγεται  η  εφαρμογή  οποιασδήποτε  διάταξης  του παρόντος  νόμου,  εκτός  αν  αυτό δικαιολογείται
από  αντικειμενικούς  λόγους.  […]  9.  Όταν  ένα  σχέδιο  αγοράς  για  την  απόκτηση  ομοιογενών  αγαθών
μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά
την  εφαρμογή  του  άρθρου  5  περιπτώσεις  β  '  και  γ'  η  συνολική  εκτιμώμενη  αξία  όλων  αυτών  των
τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται
στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος» . 

14. Το άρθρο  32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, ενσωματώνει την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 32
παρ. 2 περ. α' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, στην οποία ορίζεται: «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί  να χρησιμοποιείται  για δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών και
υπηρεσιών  σε  οποιαδήποτε  από  τις  κατωτέρω  περιπτώσεις:  α)  εάν,  ύστερα  από  ανοικτή  ή  κλειστή
διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες
προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι
αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά
από αίτημα της».

15.   Το  άρθρο  63  “Προκηρύξεις  σύμβασης”  (άρθρο  49  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ)  ορίζει  ότι:“Οι
προκηρύξεις  σύμβασης  χρησιμοποιούνται  ως  μέσο  προκήρυξης  του  διαγωνισμού  για  όλες  τις
διαδικασίες, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 26 και του άρθρου 32. Οι
προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V
του Προσαρτήματος Α΄ και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 65. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται
στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων”.

Στο  “ΜΕΡΟΣ  Γ  Πληροφορίες  που  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  στις  προκηρύξεις  δημοσίων  συμβάσεων
(όπως αναφέρεται στο άρθρο 63)”, ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: “[...] 8. Εκτιμώμενη συνολική τάξη
μεγέθους της σύμβασης ή των συμβάσεων· όταν η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες
παρέχονται για κάθε τμήμα.[...]”.

16. Το  άρθρο  66  παρ.  3  του  ν.  4412/2016  ορίζει  ότι:  «3.  Οι  προκηρύξεις  και  οι  γνωστοποιήσεις  που
αναφέρονται  στα  άρθρα  62,  63  και  64,  καθώς  και  οι  πληροφορίες  που  περιέχονται  σε  αυτές  δεν
δημοσιεύονται  σε  εθνικό  επίπεδο  πριν  από την  ημερομηνία  δημοσίευσης,  σύμφωνα με  το  άρθρο  65.
Ωστόσο,  η  δημοσίευση  μπορεί  να  πραγματοποιείται  σε  κάθε  περίπτωση  σε  εθνικό  επίπεδο,  όταν  οι
αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση
παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 65».
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ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

17. Το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου Παιονίας αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με
την  έννοια  της  διάταξης  του  άρθρου  2  παρ.  1  περ.  8  του  ν.  4412/2016,  η  οποία  ενσωματώνει  την
αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Δεδομένου ότι πρόκειται για
διαδικασία  διαπραγμάτευσης  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών,  προϋπολογισθείσας
αξίας  515.044,01€€ μη συμπεριλαμβανομένου 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. 

18. Συναφώς  επισημαίνεται  ότι  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 και ήδη άρθρα 26 και 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, περιπτώσεις (αντίστοιχα άρθρα 24 και 25
π.δ.  60/2007  και  ήδη  άρθρα  26  και  32  του  Ν.  4412/2016).  Περαιτέρω  επισημαίνεται  ότι  οι  εν  λόγω
διατάξεις, στο μέτρο που εισάγουν εξαιρέσεις που συνιστούν παρέκκλιση από την βασική ρύθμιση, ήτοι
από  τους  κανόνες  που  αποσκοπούν  στη  διασφάλιση  της  αρχής  της  διαφάνειας,  του  ελεύθερου
ανταγωνισμού,  της  αποφυγής  των  διακρίσεων  και  της  ίσης  μεταχείρισης  στον  τομέα  των  δημοσίων
συμβάσεων,  πρέπει  να  αποτελούν  αντικείμενο  συσταλτικής  ερμηνείας.  Συγκεκριμένα,  προκειμένου  η
οδηγία  2014/24/ΕΚ  να  μην  απωλέσει  την  πρακτική  αποτελεσματικότητά  της,  τα  κράτη  μέλη  και  οι
αναθέτουσες  αρχές  τους  δεν  επιτρέπεται  να  προβλέπουν  περιπτώσεις  προσφυγής  στη  διαδικασία  με
διαπραγμάτευση  που  δεν  προβλέπονται  από  την  εν  λόγω  οδηγία  ή  να  συνοδεύουν  τις  ρητώς
προβλεπόμενες  από  την  οδηγία  αυτή  περιπτώσεις  με  νέους  όρους  που  έχουν  ως  αποτέλεσμα να
καθιστούν  ευκολότερη  την  προσφυγή στην  εν  λόγω  διαδικασία  (βλ.  ΔΕΕ,  αποφάσεις  της  18ης  Μαΐου
1995,  C-57/94,  Επιτροπή  κατά  Ιταλίας,  Συλλ.  1995,  σ.  Ι-1249,  σκέψη  23,  της  28ης  Μαρτίου  1996,  C-
318/94,  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).

19.  Η εφαρμογή  της διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν.4412/2016 της οποίας γίνεται ρητά
επίκληση  από  τον  αιτούντα  φορέα  και  στη  βάση  της  οποίας  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, β)
να  μην  έχει  υποβληθεί  κατά  την  ανωτέρω  νομίμως  διεξαχθείσα  και  προηγηθείσα  ανοικτή  ή  κλειστή
διαδικασία,  καμία  προσφορά  ή  αίτηση  συμμετοχής  είτε  καμία  από  τις  υποβληθείσες  προσφορές  ή
αιτήσεις συμμετοχής να μην κρίνεται κατάλληλη και γ) να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι
της σύμβασης κατά την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση (ΕΑΑΔΗΣΥ-Αποφ. 121, 153, 346,
409,  498,  499/2013  και  5,  26,  44,  65,  79/2014,  ΕΣ-Πράξη  215/2012-Ζ΄Κλιμάκιο,  ΕΣ-Αποφ.VI  Τμ.
1249/2011, 466/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013).  

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

20.1.  Ως  προς  την  προϋπόθεση  της  προηγούμενης  νομίμως  διεξαχθείσας  ανοικτής  ή  κλειστής
διαδικασίας

Ο  Δήμος  Παιονίας  διενήργησε  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό άνω  των  ορίων,  προϋπολογισμού
δαπάνης  533.103,88€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  ήτοι  661.048,80€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ
24%, για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Παιονίας », διάρκειας
ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.  Για την εν λόγω διακήρυξη τηρήθηκαν κατ'  αρχήν οι
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απαιτούμενες  διατυπώσεις  δημοσιότητας.  Ωστόσο,  για  τη  βελτίωση  των  διαδικασιών  ανάθεσης,
επισημαίνονται τα ακόλουθα:

(i)  Αν  και  στο  προοίμιο  της  διακήρυξης  ως  προς  το  κριτήριο  ανάθεσης  αναφέρεται  ότι  «[...]  για  τα
καύσιμα  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  της  μέσης  τιμής  λιανικής  πώλησης  του  πετρελαίου
κίνησης,  θέρμανσης  και  της  αμόλυβδης  βενζίνης  95  οκτανίων  όπως  αυτή  προσδιορίζεται  από  το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό
Κιλκίς,  κατά  την  ημέρα  παράδοσης.  Το  ανωτέρω  ποσοστό  μπορεί  να  είναι  αρνητικό,  χωρίς  να
υπερβαίνει το 5%.(Ν.4257/14, άρθρο 63)» (Ιστορικό υπό 3), στο άρθρο 8.4.2. “Προσφερόμενη τιμή” της
διακήρυξης αναφέρεται ότι:  «[...]  Δεν επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό
της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις». Θα ήταν σκόπιμο να αποφεύγονται όροι, οι οποίοι δημιουργούν
ασάφειες στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς.

(ii)  Στην  προκειμένη περίπτωση,  διαπιστώνεται  ότι  στο  “Παράρτημα  Β  –  Πληροφορίες  σχετικές  με  τα
τμήματα” του  εντύπου  “Προκήρυξη  σύμβασης”  της  Ε.Ε.Ε.Ε.,  αναφέρονται  πέντε  (5)  τμήματα  και
συγκεκριμένα:  “1.  Προμήθεια  υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης  και  λιπαντικών  έτους  2017  για  τις
ανάγκες του Δήμου Παιονίας, 2. Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης έτους 2017 για τις ανάγκες του
Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου Παιονίας,  3.   Προμήθεια  υγρών καυσίμων θέρμανσης  έτους 2017 για τις  ανάγκες  της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας, 4. Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης έτους 2017 για
τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας, 5.  Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης -
θέρμανσης έτους 2017 για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας”.  Αντιθέτως, στο
σχετικό άρθρο “1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ”  της διακήρυξης (Ιστορικό υπό 3.1. &
3.2.) αναφέρεται ότι «Κάθε διαγωνιζόμενος έχει την δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρος ή για
το  σύνολο  των  ζητουμένων  υλικών  του  προϋπολογισμού  είτε  ανά  δημοτική  ενότητα   παράδοσης  των
καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες [...]». 

Από  τον  προϋπολογισμό  όπως  αναφέρεται  στο  άρθρο  1  (Ιστορικό  υπό  3.1.),  από  το  έντυπο  της
οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης και από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από
την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο πεδίο “Γραμμές”, οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι είχαν τη
δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  σε   δεκαοκτώ  (18)  τμήματα,  ενώ  στο  έντυπο  της  Ε.Ε.Ε.Ε.,  όπως
προαναφέρθηκε, αναφέρονται μόνο τα πέντε (5). 

Περαιτέρω, στο πεδίο ΙΙΙ.1.1.  “Απαιτούμενες εγγυήσεις” αναφέρεται  ότι:  «Εγγύηση συμμετοχής ποσού
10.663,00€»,  ενώ στο αντίστοιχο άρθρο  “6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ” της διακήρυξης (Ιστορικό υπό 3.3.) αναφέρεται
ότι «Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης  χωρίς  να  συμπεριλαμβάνεται  ο  Φ.Π.Α.,  ανέρχεται  δηλαδή  στο  ποσό  των  10.663,00  €.  Οι
οικονομικοί  φορείς  που  υποβάλουν  προσφορά  σε  συγκεκριμένη  ομάδα/υποομάδα  προσκομίζουν
εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.[...]». 

Η ορθή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας προϋποθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63
του ν. 4412/2016 (Νομικό πλαίσιο υπό 15), η αναθέτουσα αρχή να δημοσιεύει περίληψη των ουσιωδών
στοιχείων  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  στην  Ε.Ε.Ε.Ε.,  η  οποία  δεν  επιτρέπεται  να  περιέχει
πληροφορίες διαφορετικές από τις δημοσιευόμενες στον ελληνικό τύπο.

(iii)  Στην υπό εξέταση διαδικασία, ο Δήμος Παιονίας απέστειλε το έντυπο της περίληψης στην  Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 07.09.2017, ενώ η δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε
στις 12.09.2017. Παράλληλα, η ανάρτηση των τευχών του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιήθηκε
στις  07.09.2017,  στο  ΕΣΗΔΗΣ  στις  08.09.2017,  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  στις  08.09.2017  και  οι
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δημοσιεύσεις στον εθνικό τύπο στις 05.09.2017, ήτοι σε προγενέστερο χρόνο από τη δημοσίευση των
στοιχείων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιστορικό υπό 4).

Κατά  συνέπεια, διαπιστώνεται  ότι  η  δημοσίευση  στον  εθνικό  τύπο  έγινε  προγενέστερα  από  την
αποστολή  στην  Ε.Ε.Ε.Ε.,  ενώ  η  ανάρτηση  των  τευχών  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,  στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  και  στην
ιστοσελίδα προηγήθηκαν της δημοσίευσης στην Ε.Ε.Ε.Ε. χωρίς να έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα των 48 ωρών,  σύμφωνα με την πρόβλεψη των διατάξεων του άρθρου 66 όπως αναφέρονται
ανωτέρω.  Το άρθρο 66 παρ.  3  του ν.  4412/2016 προβλέπει  ότι  οι  προκηρύξεις  δεν δημοσιεύονται  σε
εθνικό  επίπεδο  πριν  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  των  ουσιωδών  όρων  αυτών  στο  έντυπο  της
Ε.Ε.Ε.Ε.,  ωστόσο,  η δημοσίευση μπορεί  να πραγματοποιείται  σε εθνικό επίπεδο,  όταν οι  αναθέτουσες
αρχές δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της
προκήρυξης. 

(iv)  Τέλος,  σημειώνεται  ότι,  ο  περιορισμός  του  χρονικού  διαστήματος  της  περιόδου  οριστικής  υποβολής
προσφορών  στην  εφαρμογή  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  αναλόγως  των  περιστάσεων,  σε
χρονικό διάστημα μικρότερο της προβλεπόμενης εκ του νόμου (άρθρο 27 ν.4412/2016) ελάχιστης προθεσμίας
παραλαβής προσφορών, εν προκειμένω μεταξύ της 9ης και της 13ης Οκτωβρίου 2017, μπορεί να θέτει εμπόδια
στη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και να περιορίζει έτσι τον ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, η Αρχή
θεωρεί ορθότερο η έναρξη υποβολής προσφορών να ταυτίζεται με την δημοσιοποίηση της διακήρυξης του
διαγωνισμού  και  επομένως  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής  προσφορών  καθ'  όλο  το  διάστημα  που
διανύεται  μεταξύ  της  ημερομηνίας  δημοσιοποίησης  της  διακήρυξης  και  της  καταληκτικής  ημερομηνίας
υποβολής προσφορών.

20.2. Ως προς τη μη υποβολή προσφορών ή την υποβολή μη κατάλληλων προσφορών

Σύμφωνα  με  το  από   19.10.2017  Πρακτικό  I Παραλαβής  Προσφορών  &  Ελέγχου  Δικαιολογητικών
Συμμετοχής, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού (Ιστορικό υπό 5) διαπιστώθηκε ότι για τα τμήματα της
προμήθειας  καυσίμων  κίνησης  –  θέρμανσης  δεν  προσήλθαν  ενδιαφερόμενοι  για  την  υποβολή
προσφοράς.  Με την  υπ'  αριθμ.  162/2017 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  το εν  λόγω
πρακτικό  και  ο  διαγωνισμός  κηρύχτηκε  άγονος  για  τα  τμήματα  της  προμήθειας  καυσίμων  κίνησης  –
θέρμανσης, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων. 

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

Στο  προσκομισθέν  στην  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  σχέδιο  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Παιονίας,  ρητώς
αναφέρεται ότι κατά τη διαδικασία προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
της  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  32  παρ.  2  περ.  α'  του  ν.  4412/2016,  δεν  θα
τροποποιηθούν  ουσιωδώς  οι  όροι  που  τέθηκαν  με  τη  διακήρυξη  του  προηγηθέντος  ηλεκτρονικού
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού.

Όμως κατά την άποψη του Προέδρου της Αρχής  για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης
και διαφάνειας,  λόγω του ότι  το αίτημα αφορά την “Προμήθεια  υγρών καυσίμων κίνησης”για τις
ανάγκες  του  Δήμου  Παιονίας  και  των  Νομικών  του  Προσώπων»διάρκειας  ενός  (1)  έτους  από  την
υπογραφή της σύμβασης με επίκληση της διάταξης  του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, σε
συνέχεια  προηγηθέντος  άγονου  διεθνούς  διαγωνισμού,  δηλαδή  ετήσιες,  προβλέψιμες,  πάγιες  και
διαρκείς  ανάγκες,  σημαντικότατου οικονομικού αντικειμένου,  ορθότερο από άποψη σκοπιμότητας,  θα
ήταν να επαναληφθεί ο διαγωνισμός στο σύνολό του και όχι να ζητείται η προσφυγή στη διαδικασία της

13



διαπραγμάτευσης .

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,  η  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  κατά
πλειοψηφία αποφασίζει : την  παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, για την προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης  «Προμήθεια  υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης για τις
ανάγκες  του  Δήμου  Παιονίας  και  των  Νομικών  του  Προσώπων» ,  προϋπολογισμού  515.044,01€  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε συνέχεια άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων,
για την  «Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Παιονίας» , για ένα έτος
από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  προϋπολογισμού  661.048,80€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.,  λόγω
συνδρομής των προς τούτο τασσόμενων προϋποθέσεων.

      Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017
                                                                                                

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                           Ο Πρόεδρος                          

                                                                                                                                   Καταπόδης Γεώργιος
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