
      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ  38/ 2017

(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ΄, υποπερίπτωση δδ΄ του Ν.
4013/2011)

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

      Στην Αθήνα σήμερα την 11η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 πμ, και επί της
οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής Αρχή) 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 τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:

1. Χριστίνα Μπουσουλέγκα                          (Αντιπρόεδρος) ως Προεδρεύουσα 
2. Δημήτριος Λουρίκας                                         (Μέλος) μέσω τηλεδιάσκεψης 
3. Δημήτριος Σταθακόπουλος                             (Μέλος)
4. Ερωφίλη Χριστοβασίλη                                   (Μέλος)

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν. 
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου

Εισηγητής:    Χρήστος Κανελλόπουλος, Ε.Ε.Π. – Οικονομολόγος

Κατά  τη  διάρκεια  της  συνεδρίασης  παρέστησαν  ο  υπάλληλος  του  Τμήματος
Γνωμοδοτήσεων,  κ.  Χρήστος  Κανελλόπουλος  και  η  Προϊσταμένη  του  Τμήματος
Γνωμοδοτήσεων,  κ.  Χριστίνα  Καξιρή,  οι  οποίοι  αποδεσμεύτηκαν  πριν  την  έναρξη  της
διαδικασίας ψηφοφορίας από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.

Ερώτημα: Το αριθμ. 7587/17-3-2017 έγγραφο του Δήμου Κεφαλλονιάς (αριθμ.  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
1907/20-3-2017),  όπως  αυτό συμπληρώθηκε  με  τα αριθμ.  10610/11-4-2017,  13148/8-5-
2017 και 13433/10-5-2017 έγγραφα (αριθμ 2569/13-4-2017, 3093/10-5-2017 και 3094/10-5-
2017 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Θέμα: Παροχή  σύμφωνης  γνώμης  της  Αρχής,  περί  προσφυγής  στη  διαδικασία
διαπραγμάτευσης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2,  περίπτωση  γ΄,  υποπερίπτωση  δδ΄  του  Ν.
4013/2011 για την ανάθεση προμήθειας «Καυσίμων και Λιπαντικών» προϋπολογισθείσας
δαπάνης  €  96.967,90  χωρίς  Φ.Π.Α.  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Κεφαλλονιάς  και  των
νομικών  του  προσώπων  (Ο.Κ.Α.Π.,  Πρωτοβάθμια  Σχολική  Επιτροπή,  Δευτεροβάθμια
Σχολική Επιτροπή,  ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ ),  οικονομικού έτους 2017, σε συνέχεια εν  μέρει  άγονου,
ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
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Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

1.1 Από τη μελέτη των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της υπόθεσης προκύπτουν τα
ακόλουθα:

1.2 Με την αριθμ.  43883/27-12-2016 Διακήρυξή (ΑΔΑΜ:  16PROC005643351 2016-12-27)
του,  ο  Δήμος  Κεφαλλονιάς  διενήργησε  ανοικτό  διαγωνισμό  με  τη  χρήση  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για  την  ανάθεση  προμήθειας  «Καυσίμων  και  Λιπαντικών»
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  €  199.471,90  χωρίς  Φ.Π.Α.  ή  €  247.345,16  με  Φ.Π.Α.,
οικονομικού  έτους  2017, με  κριτήριο  κατακύρωσης  α)  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για τα Λιπαντικά και β) το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης  (πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής)  επί  της
Μέσης Λιανικής Τιμής Πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλλονιάς, για τα είδη που
εμπίπτουν στο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών. Τα Τμήματα της Διακήρυξης ήταν πέντε (5), ανά
φορέα: 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

1 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 73.152,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 19.680,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 9.672,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 16.035,70

2 Ο.Κ.Α.Π. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 3.247,20

Ο.Κ.Α.Π. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3.120,00

3  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 11.700,00

4  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15.600,00

5 ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 40.560,00

ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.400,00

ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 4.305,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 199.471,90

Ανάδοχος θα ανακηρυσσόταν ο οικονομικός φορέας που θα προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή
για κάθε Τμήμα.  Η  Σύμβαση είχε  διάρκεια δώδεκα (12)  μήνες.  Ως  ημερομηνία  έναρξης
υποβολής προσφορών, στη διαδικτυακή πύλη  του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίστηκε η 13η
Ιανουαρίου  2017  και  ώρα  7:00  πμ., και  ως  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών,  ορίστηκε  η  19η  Ιανουαρίου  2017  και  ώρα  10:00  πμ.  Ως  ημερομηνία
www.promitheus.gov.gr διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 25η Ιανουαρίου 2017 και
ώρα  10:00  πμ. Ο  διαγωνισμός  πήρε  Αριθμό  Συστήματος  30854  στο  Εθνικό  Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και αναρτήθηκε την 29η Δεκεμβρίου 2016.

1.3 Περίληψη της Διακήρυξης  δημοσιεύτηκε  την 28η Δεκεμβρίου 2016 στις εφημερίδες
«Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών»,  «Ημερήσιος», «Ανεξάρτητος», την 29η Δεκεμβρίου
στην εφημερίδα «Ηχώ των Δημοπρασιών» και την 31η Δεκεμβρίου 2016 στην εφημερίδα
«Χρονικά».

1.4 Περίληψη της Διακήρυξης (ΑΔΑ: 6ΝΞΩΩΕ5-ΑΨΖ) δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 30η Δεκεμβρίου 2016 (ΦΕΚ
544/2016).

1.5 Επιπρόσθετα,   όλο  το  τεύχος  της  Διακήρυξης  αναρτήθηκε  στον  διαδικτυακό  τόπο
www.kefallonia.gr την 3 Ιανουαρίου 2017. 

1.6 Με  το  αριθμ.  1/25-1-2017  Πρακτικό  (Ψηφιακά  Υπογεγραμμένο) της,  η  Επιτροπή
Αξιολόγησης  των  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  και  των  Τεχνικών  Προσφορών:  1) έκανε
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αποδεκτή την προσφορά της επιχείρησης  «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΠΑΖΙΓΟΣ», η οποία υπέβαλλε
προσφορά μόνο για τα Καύσιμα του Τμήματος 1, και όχι για τα Λιπαντικά, διότι η προσφορά
της ήταν σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης, 2) δεν έκανε αποδεκτή την προσφορά της
επιχείρησης  «ΠΑΝΑΓΗΣ  & ΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΩΝ.  ΓΑΛΑΤΙΑΤΟΣ  –  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΑΣΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ»,  η
οποία υπέβαλε προσφορά για τα Τμήματα 2, 3, 4 και 5, διότι σύμφωνα με το Καταστατικό
της,  η  λύση  της  Κοινωνίας  θα  επέρχεται  την  14η  Ιανουαρίου  2018,  σε  χρόνο  δηλαδή
προγενέστερο της ολοκλήρωσης της Συμβάσεως. 

1.7 Με την αριθμ. 26/9-2-2017 Απόφασή (ΑΔΑ: 6ΩΓΞΩΕ5-ΘΗΕ) της, η Οικονομική Επιτροπή
του  Δήμου  ενέκρινε  το  αριθμ.  1/2017  Πρακτικό  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  των
Προσφορών. Η εν λόγω Απόφαση αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 15-
2-2017.

1.8 Με  την  από  22-2-2017   Ένστασή  της,  η  επιχείρηση  «ΠΑΝΑΓΗΣ  &  ΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΩΝ.
ΓΑΛΑΤΙΑΤΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» προσέφυγε κατά της αριθμ. 26/2017 Απόφασης
υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με το φορολογικό κώδικα η ημερομηνία λύσης της Κοινωνίας
Αστικού  Δικαίου  που  αναφέρετε  στο  Καταστατικό  είναι  ενδεικτική  και  δύναται  να
παραταθεί  και  κατά  την  ημερομηνία  λύσεώς  της.  Επιπρόσθετα,  η  εν  λόγω  επιχείρηση
κατάθεσε αναθεωρημένο Καταστατικό, ισχύος έως 14-2-2033.

1.9 Με  το  αριθμ.  2/23-2-2017  Πρακτικό  (Ψηφιακά  Υπογεγραμμένο)  της,  η  Επιτροπή
Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών:  α) κατακύρωσε τα Καύσιμα του Τμήματος 1,
στην επιχείρηση «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΠΑΖΙΓΟΣ» και β) πρότεινε την προσφυγή στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης για τα Τμήματα 2, 3, 4, 5 και για τα Λιπαντικά του Τμήματος 1. 

1.10 Με  την  αριθμ.  41/24-2-2017  Απόφασή  (ΑΔΑ:  7ΧΘ1ΩΕ5-ΦΙΧ)  της,  η  Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε το αριθμ. 2/2017 Πρακτικό. Η εν λόγω Απόφαση αναρτήθηκε
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 2-3-2017.

1.11 Με το από 2-3-2017 Πρακτικό (Ψηφιακά Υπογεγραμμένο) της, η Επιτροπή Ενστάσεων
δεν έκανε αποδεκτή την προαναφερόμενη Ένσταση διότι υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και δεν
υποβλήθηκε  το,  οριζόμενο  από  το  άρθρο  13  της  Διακήρυξης,  Παράβολο  υπέρ  του
Δημοσίου. 

1.12 Με την αριθμ. 49/2-3-2017 Απόφασή (ΑΔΑ: 7Ι8ΓΩΕ5-Ρ68) της, η Οικονομική Επιτροπή
του  Δήμου  ενέκρινε  το  από  2-3-2017  Πρακτικό. Η  εν  λόγω  Απόφαση  αναρτήθηκε  στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 6-3-2017.

1.13 Με το αριθμ. 3/15-3-2016 Πρακτικό  της, η Επιτροπή Αξιολόγησης έκανε αποδεκτά τα
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΠΑΖΙΓΟΣ» και κατακύρωσε
τα Καύσιμα του Τμήματος 1 στην εν λόγω επιχείρηση.

1.14 Με  την  αριθμ.  58/15-3-2017  Απόφασή  (ΑΔΑ:  ΩΕ4ΨΩΕ5-2Δ8)  της,  η  Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε το αριθμ. 3/2017 Πρακτικό. 

1.15 Με το  αριθμ.  11181/20-4-2017  έγγραφό του,  ο  Δήμος  Κεφαλλονιάς  βεβαιώνει  ότι
εκτός  της  προαναφερομένης  Ένστασης,  δεν  ασκήθηκαν  άλλες  Ενστάσεις,  Προσφυγές  ή
Ένδικα Μέσα κατά του διαγωνισμού. 

1.16 Κατόπιν των ανωτέρω,  ο Δήμος Κεφαλλονιάς, με το προαναφερόμενο έγγραφό του,
στο  οποίο  επισυνάπτεται  σχέδιο  Απόφασης,  ζητά  την  παροχή  σύμφωνης  γνώμης  της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  προκειμένου  να  προσφύγει  στη  διενέργεια α)  διαδικασίας  με
διαπραγμάτευση χωρίς  δημοσίευση προκήρυξης  για την  προμήθεια  «Λιπαντικών (του
Τμήματος 1)», προϋπολογισθείσας δαπάνης € 16.035,70 χωρίς Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του
Δήμου Κεφαλλονιάς, για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και β) ανταγωνιστικής
διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την προμήθεια «Καυσίμων (Τμήματα 2, 3, 4 και 5)»
για  τις  ανάγκες  της  Πρωτοβάθμιας  Σχολικής  Επιτροπής,  της  Δευτεροβάθμιας  Σχολικής
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Επιτροπής, Ο.Κ.Α.Π., ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ, προϋπολογισμού € 80.932,20 χωρίς Φ.Π.Α., για τα οποία
δεν έγινε αποδεκτή η προσφορά, οικονομικού έτους 2017, χωρίς τροποποίηση των όρων
της αρχικής Σύμβασης.

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Το άρθρο 6 του Ν. 4071/2012 ορίζει ότι: «14. Όμοιες και ομοειδείς δαπάνες, δύναται
να  εγγραφούν  σε  ξεχωριστές  πιστώσεις,  κατά  Ειδικό  Φορέα και  ΚΑΕ,  στον  εγκεκριμένο
προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  ή  του  Δήμου  και  να  εκτελεστούν  αυτοτελώς,  εφόσον
αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως. [...]».

2. Το άρθρο 5 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., ορίζονται τα ακόλουθα: ...β) 135.000 ευρώ
για  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  και  υπηρεσιών  που  ανατίθενται  από  κεντρικές
κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω
αρχές.  [...].  β)  209.000  ευρώ  για  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  και  υπηρεσιών  που
ανατίθενται  από  μη  κεντρικές  αναθέτουσες  αρχές  και  για  διαγωνισμούς  μελετών  που
διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. [...]. Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις άνω
περιπτώσεις α΄, β΄, και γ΄ ισχύουν, εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο
6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ».

Σημειώνεται  ότι,  σύμφωνα με  τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  αριθμ.  2342/2015  της  Επιτροπής   τα
κατώτατα όρια ισχύουν, από 1/1/2016 έως 31/12/2017.

3. Το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας
σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., όπως εκτιμάται από την
αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν
παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. [...]. 2. Όταν η
αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες λαμβάνεται υπόψη η
συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Κατά παρέκκλιση
του  πρώτου  εδαφίου,  όταν  μια  χωριστή  επιχειρησιακή  μονάδα  είναι  ανεξαρτήτως
υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών
αυτών,  η  αξία  των  συμβάσεων μπορεί  να  υπολογίζεται  στο  επίπεδο  της  συγκεκριμένης
μονάδας.  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,  εκτός  αν  αυτό  δικαιολογείται  από
αντικειμενικούς λόγους. [...].».

4. Το άρθρο 21 του Ν. 4441/2016, το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 2, παράγραφος 2,
περίπτωση γ`, υποπερίπτωση δδ` του Ν. 4013/2011, για την παροχή σύμφωνης γνώμης της
Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων,  ορίζει  ότι:  «2.α.  Οι  αποφάσεις  των
αναθετουσών aρχών που αφορούν 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 (Α΄ 147), 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 τις γενικές
αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. [...]».

5. Το άρθρο 26,  παράγραφος 2,  περίπτωση β΄  του Ν.  4412/2016,  ορίζει  ότι:  «2.  Οι
αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  προσφεύγουν  στην  ανταγωνιστική  διαδικασία  με
διαπραγμάτευση ή στον ανταγωνιστικό διάλογο, στις ακόλουθες περιπτώσεις: … β) όσον
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αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία,
υποβάλλονται μόνο μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές.  Στις περιπτώσεις αυτές, οι
αναθέτουσες  αρχές  δεν  απαιτείται  να  δημοσιεύουν  προκήρυξη  σύμβασης,  εφόσον  στη
διαδικασία περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια των
άρθρων 73 έως 83 και  οι  οποίοι,  κατά την  προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία,
υπέβαλαν  προσφορές  σύμφωνες  προς  τις  τυπικές  απαιτήσεις  της  διαδικασίας  σύναψης
σύμβασης, και μόνον αυτούς. 3. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα: α)
όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, β) όσες παρελήφθησαν
εκπρόθεσμα,  γ)  όταν  υπάρχουν  αποδεικτικά  στοιχεία  αθέμιτης  πρακτικής,  όπως
συμπαιγνίας  ή  διαφθοράς,  δ)  όσες  κρίνονται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ασυνήθιστα
χαμηλές.  4.  Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:  α)  όσες υποβάλλονται
από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και β) όσων η τιμή
υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  αναθέτουσας  αρχής,  όπως  καθορίστηκε  και
τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. (...)». Ακολούθως, στο
άρθρο 29 του ιδίου νόμου με το οποίο ενσωματώνονται οι διατάξεις του άρθρου 29 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, περιγράφεται η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση».

6. Το άρθρο 27 του N. 4412/2016 ορίζει ότι:  «1. Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε
ενδιαφερόμενος οικονομικός  φορέας μπορεί  να υποβάλλει  προσφορά στο πλαίσιο
προκήρυξης  διαγωνισμού.  Η  ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών
ανέρχεται  σε  35  ημέρες  από  την  ημερομηνία αποστολής  στην  Υπηρεσία  Εκδόσεων
της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης,  υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου
60 και  του  τελευταίου  εδαφίου  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  67 . Η  προσφορά
συνοδεύεται από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την
αναθέτουσα  αρχή.  [...].  4.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  συντμήσει  κατά  πέντε
ημέρες  την  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών  που  ορίζεται  στο  δεύτερο
εδάφιο  της  παραγράφου  1  όταν  αποδέχεται  την  υποβολή  προσφορών  με
ηλεκτρονικά  μέσα,  σύμφωνα  με  το  πρώτο  εδάφιο  της  παραγράφου  1  και  την
παράγραφο 5 του άρθρου 22 και το άρθρο 37.[...]».

7. Το  άρθρο  32,  του  Ν.  4412/2016  (Α΄  147),  το  οποίο  ενσωματώνει  τις  αντίστοιχες
διατάξεις του άρθρου 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ορίζει ότι:  «1. Στις ειδικές περιπτώσεις
και  περιστάσεις  που  προβλέπονται  στις  παραγράφους  2  έως  6,  οι  αναθέτουσες  αρχές
μπορούν  να  αναθέτουν  δημόσιες  συμβάσεις  προσφεύγοντας  στη  διαδικασία  χωρίς
προηγούμενη  δημοσίευση.  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 αίτημά της. Μη κατάλληλη θεωρείται
μια  προσφορά  όταν  είναι  άσχετη  με  τη  σύμβαση  και  αδυνατεί  προδήλως,  χωρίς  να
τροποποιηθεί  ουσιαστικά,  να  ανταποκριθεί  στις  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  της
αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. [...]».

8. Το άρθρο 54 του Ν. 4412 ορίζει ότι:  «... 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν
ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν
έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων
συμβάσεων στον ανταγωνισμό. ... 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται
από  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  δεν  περιέχουν  μνεία  συγκεκριμένης  κατασκευής  ή
προέλευσης  ή  ιδιαίτερης  μεθόδου  κατασκευής  που  να  χαρακτηρίζει  τα  προϊόντα  ή  τις
υπηρεσίες  που  παρέχονται  από  έναν  συγκεκριμένο  οικονομικό  φορέα  ούτε  εμπορικού
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σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που
θα  είχε  ως  αποτέλεσμα  να  ευνοούνται  ή  να  αποκλείονται  ορισμένες  επιχειρήσεις  ή
ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να
γίνει επαρκώς προσδιορισμένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης
κατ’ εφαρμογή της παρ. 3. Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο»».

9. Το άρθρο 61 του Ν. 4412/2016 ορίζει: «1. Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος
έναρξης  της  ανοικτής  διαδικασίας,  της  κλειστής  διαδικασίας,  της  ανταγωνιστικής
διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση,  του  ανταγωνιστικού  διαλόγου  και  της  σύμπραξης
καινοτομίας,  νοείται  η  ημερομηνία  αποστολής  της  σχετικής  προκήρυξης  σύμβασης  στην
Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ένωσης  ή  της  προκαταρκτικής  προκήρυξης,  όταν  η  τελευταία
χρησιμοποιείται  ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού,  σύμφωνα με την  παράγραφο 5 του
άρθρου 26.  2.  Ως χρόνος  έναρξης  της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης χωρίς  δημοσίευση
προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης
πρόσκλησης  συμμετοχής  σε  διαπραγμάτευση.  3.  Ως  χρόνος  έναρξης  ενός  διαγωνισμού
μελετών, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού μελετών
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Για συμβάσεις κάτω των ορίων αντί
των παραγράφων 1 έως 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 120».

10. Το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι:  «1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου
εφαρμόζονται  σε  όλες  τις  δημόσιες  συμβάσεις,  καθώς και  σε  όλους τους διαγωνισμούς
μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221), καθώς και
σε όλες τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338), και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων,
σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120 και 290 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου. 2. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες
έχουν  ξεκινήσει  πριν  από  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  νόμου,  συνεχίζονται  και
ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους, με την
επιφύλαξη της παράγραφο 8 του άρθρου 379. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης
στοιχείων  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  38  ισχύει  από  την  έναρξη  ισχύος  του
παρόντος, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 379, και για τις συμβάσεις των οποίων η
διαδικασία  ανάθεσης  έχει  εκκινήσει  πριν  από  την  έναρξη  ισχύος  αυτού.  Συμβάσεις  της
παραγράφου  1,  οι  οποίες  έχουν  συναφθεί  πριν  την  ημερομηνία  έναρξης  ισχύος  του
παρόντος, εκτελούνται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής
τους. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το
άρθρο 38, ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
379 και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού».

11. Το άρθρο 379 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος
αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους
διατάξεις του.(...)».

ΙΙI. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

12. Το υπό  εξέταση  αίτημα  του  Δήμου  Κεφαλλονιάς αφορά  στη  σύναψη  δημόσιας
σύμβασης προμήθειας μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης βάσει της παραγράφου
2, περίπτωση β΄ του άρθρου 26 και της παραγράφου 2, περίπτωση α' του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016, οι οποίες ενσωματώνουν τις αντίστοιχες του άρθρου 26 και του άρθρου 32 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

13. Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας
ανάθεσης προμήθειας προϋπολογισμού € 96.967,90 χωρίς Φ.Π.Α., σε συνέχεια ανοικτού
διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης € 199.471,90, πρέπει να εξεταστεί εάν συντρέχει

6



η αρμοδιότητα της Αρχής για την παροχή γνώμης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2,
παράγραφος 2, περίπτωση γ΄, υποπερίπτωση δδ΄ του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει. 

14. Επισημαίνεται  ότι, δεδομένης της έναρξης ισχύος του Ν. 4412/2016, από 8-8-2016,
εκτός  των  διατάξεων  που  ρητά  αναφέρουν  διαφορετικό  χρόνο  έναρξης  ισχύος,  και
λαμβανομένου  υπόψιν  του  άρθρου  61,  παράγραφος  2  του  ανωτέρω  Νόμου  “Έναρξη
διαδικασίας σύναψης σύμβασης”,  θα πρέπει  να ληφθεί  υπόψιν  κατά τη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης, οι διατάξεις του άρθρου 26, παράγραφος 2, εδάφιο β΄ και του άρθρου
32,  παράγραφος  2,  εδάφιο  α',  οι  οποίες  ενσωματώνουν  τις  αντίστοιχες  διατάξεις  του
άρθρου 26 και του άρθρου 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Σημειώνεται ότι,  οι ουσιαστικές
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 26 παράγραφος 2, εδάφιο β΄ του Ν.
4412/2016,  προκειμένου  να  προσφύγει  μία  Αναθέτουσα  Αρχή  στη  διαδικασία
διαπραγμάτευσης,  ήτοι  στην  εξεταζόμενη  περίπτωση,  είναι:  α)  η  νομίμως  διεξαχθείσα
ανοικτή   διαδικασία  και  β) η  υποβολή  μη  κανονικών  ή  απαράδεκτων  προσφορών.
Επιπρόσθετα,  οι  ουσιαστικές  προϋποθέσεις  εφαρμογής  των  διατάξεων  του  άρθρου  32,
παράγραφος  2,  εδάφιο  α΄,  προκειμένου  να  προσφύγει  μία  Αναθέτουσα  Αρχή  στη
διαδικασία  διαπραγμάτευσης,  ήτοι  στην  εξεταζόμενη  περίπτωση,  είναι:  α) η  νομίμως
διεξαχθείσα  ανοικτή   διαδικασία  και  β) η  μη  υποβολή  προσφοράς,  γ) η  μη  ουσιώδης
τροποποίησης των αρχικών όρων της σύμβασης.

15. 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) (βλ. σχετικώς ΔΕE,
απόφαση της  8ης  Απριλίου  2008,  C 337/05,  Επιτροπή κατά  Ιταλίας,  Συλλ.  2008,  Ι-2173,
σκέψη  56).  Συναφώς  επισημαίνεται  ότι  οι  ανωτέρω  διατάξεις  στο  μέτρο  που  εισάγουν
εξαιρέσεις που συνιστούν παρέκκλιση από τη βασική ρύθμιση, δηλαδή από τους κανόνες
που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των αναγνωριζομένων από τη
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) δικαιωμάτων στον τομέα των
δημοσίων  συμβάσεων,  πρέπει  να  αποτελούν  αντικείμενο  συσταλτικής  ερμηνείας.
Συγκεκριμένα,  προκειμένου  η  Οδηγία  2004/18/ΕΚ  να  μην  απολέσει  την  πρακτική
αποτελεσματικότητά της, τα κράτη μέλη και οι Αναθέτουσες Αρχές τους δεν επιτρέπεται να
προβλέπουν  περιπτώσεις  προσφυγής  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  που  δεν
προβλέπονται από την εν λόγω Οδηγία ή να συνοδεύουν τις ρητώς προβλεπόμενες από την
Οδηγία  αυτή  περιπτώσεις  με  νέους  όρους  που  έχουν  ως  αποτέλεσμα  να  καθιστούν
ευκολότερη την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία (βλ. ΔΕΕ, αποφάσεις της 18ης Μαΐου
1995,  C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. Ι-1249, σκέψη 23, της 28ης Μαρτίου
1996,  C-318/94,  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).

16. Στην προκείμενη περίπτωση ο Δήμος Κεφαλλονιάς επικαλείται, ρητά ως νομική βάση
θεμελίωσης του αιτήματός του, τις διατάξεις της παραγράφου 2, περίπτωση β΄ του άρθρου
26, ήτοι την υποβολή μη κανονικών προσφορών και του άρθρου 32, παράγραφος 2, εδάφιο
α'  του  Ν.  4412/2016,  ήτοι  την  μη  υποβολή  προσφορών,  κατόπιν  διενέργειας  ανοικτού
διαγωνισμού. 

17. 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 παραγράφου 2, περίπτωση β΄ του
άρθρου 26 και  της  παραγράφου 2,  εδάφιο α' του  άρθρου 32,  συνέχεται  άμεσα με τον
προηγηθέντα  αυτής  διαγωνισμό,  με  συνέπεια  η  μη  νομιμότητα  της  υποκείμενης
διαγωνιστικής διαδικασίας  να  καθιστά  παρακολουθηματικά παράνομη στο σύνολό της και
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τη συγκεκριμένη διαδικασία (ΕΣ - Πράξη 215/2012-Ζ΄ Κλιμάκιο, ΕΣ - Αποφ. VI Τμ. 1249/2011,
466/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013).

18. Ως προς την προϋπόθεση προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής
διαδικασίας,  από  τα  στοιχεία  του  φακέλου  διαπιστώνονται  οι κατωτέρω  νομικές
πλημμέλειες: 

Α) Σύμφωνα με το αριθμ. 13148/8-5-2017 έγγραφό του προκύπτει ότι οι εγγεγραμμένες
πιστώσεις του Δήμου Κεφαλλονιάς και των νομικών του προσώπων, για το οικονομικό έτος
2017,  ανέρχονται  στο  ύψος  των  €  381.275,79  χωρίς  Φ.Π.Α.,  εκ  των  οποίων  ποσό  €
130.576,15  έχει  δεσμευτεί  /  αναλωθεί  για  τη  διενέργεια  Συνοπτικών   Διαγωνισμών και
Απευθείας  Αναθέσεων  για  την  προμήθεια  Καυσίμων  και  Λιπαντικών.  Από  τα  ανωτέρω
προκύπτει  ότι  ο  Δήμος  Κεφαλλονιάς  θα  έπρεπε  να  έχει  προσφύγει  σε  διεθνή  ανοικτό
διαγωνισμό δεδομένου ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις, για όλες τις Δημοτικές Ενότητες και
τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Κεφαλλονιάς, είναι υψηλότερες από το κατώτερο όριο των
€  209.000  σύμφωνα  με  το  οποίο  οι  Αναθέτουσες  Αρχές  θα  πρέπει  υποχρεωτικά  να
προσφύγουν σε διαδικασία διεθνή ανοικτού διαγωνισμού και όχι σε διαδικασία ανοικτού
διαγωνισμού.

Εφόσον,  οι  εγγεγραμμένες  πιστώσεις  του  Δήμου  Κεφαλλονιάς  και  των  Νομικών  του
Προσώπων, για το οικονομικό έτος 2017,  ανέρχονται  στο ύψος των €  381.275,79 χωρίς
Φ.Π.Α.,  αυτό συνεπάγεται,  είτε τη διενέργεια ενός διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για το
σύνολο των πιστώσεων, είτε τη διενέργεια περισσοτέρων διεθνών ανοικτών διαγωνισμών
στην  περίπτωση  που  ο  Δήμος  Κεφαλλονιάς  επέλεγε  να  προσφύγει  στην  προμήθεια
Καυσίμων και Λιπαντικών ανά Δημοτική Ενότητα  / Νομικό Πρόσωπο βάσει του άρθρου 6
του Ν. 4071/2012.

Το γεγονός ότι στα έγγραφα που προσκόμισε η Αναθέτουσα Αρχή επικαλείται το άρθρο 6
του Ν. 4071/2012 βάσει του οποίου, όμοιες και ομοειδείς δαπάνες δύναται να εγγραφούν
σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά ειδικό Φορέα και ΚΑΕ στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
Δήμου  και  να  εκτελεστούν  αυτοτελώς  εφόσον  αφορούν  σε  διαφορετικές  Δημοτικές
Ενότητες αντιστοίχως, δεν συνεπάγεται την παράκαμψη ή καταστρατήγηση του Ενωσιακού
Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων. Εξάλλου ανάλογου περιεχομένου είναι και το αριθμ.
3948/24-9-2014 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το οποίο απεστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η  παράλειψη ή η πλημμελής τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας συνιστά παράβαση
ουσιώδους  τύπου  της  διαδικασίας  του  διαγωνισμού,  η  οποία  πλήττει  τις  αρχές  του
ανταγωνισμού, της πρόσβασης στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και της
διαφάνειας  και  καθιστά  μη  νόμιμη  τη  διαγωνιστική  διαδικασία  (βλ.  Ελ.  Συν.  VI Τμήμα
935/2013, 408/2012, 2263, 1780, 1646/2011), με επακόλουθο τη μη νόμιμη προσφυγή στην
εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Β) Ο  Δήμος  Κεφαλλονιάς  ζητά  την  σύμφωνη  γνώμη  της  Αρχής  για  την  προσφυγή  στη
διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης  για  την  προμήθεια
«Λιπαντικών (του Τμήματος 1)». Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Διακήρυξης, αλλά και
τις “Γραμμές (Ανάλυση κατά Γραμμή)” του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τα Τμήματα ήταν 5 και προσφορές
θα υποβάλλονταν για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να
δοθεί από την Αρχή η σύμφωνη γνώμη για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τα εν λόγω είδη,  για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία
προσφορά, διότι  ουσιαστικά θα αναγνώριζε τη δυνατότητα υποβολής προσφορών, στον
Διαγωνισμό, για ορισμένα είδη ενός Τμήματος (όχι για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος)
καταστρατηγώντας τόσο τις διατάξεις του άρθρου 2 της Διακήρυξης όσο και τις διατάξεις
του άρθρου 32, εδάφιο 2, παράγραφος α΄, βάσει του οποίου η Αρχή υποχρεούται να δώσει
τη σύμφωνη γνώμη εφόσον όμως θα έχει νομίμως διεξαχθεί η προηγηθείσα διαδικασία.
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19. Τέλος, επισημαίνεται ότι ενδεχομένως η Αναθέτουσα Αρχή θα έπρεπε να εξετάσει
περαιτέρω το γεγονός ότι στην Διακήρυξή της, ζητά λιπαντικά JCB και όχι ισοδύναμα, όπως
ορίζει το άρθρο 54 του Ν. 4412/2016, μολονότι υπάρχει σχετικό έγγραφο από τον επίσημο
αντιπρόσωπο των εν λόγω ειδών βάσει του οποίου υποστηρίζει ότι, για να δουλέψουν στο
έπακρον και να αποδώσουν τα μέγιστα τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συντηρούνται με τα
αντίστοιχα κατάλληλα και γνήσια λιπαντικά. Η οικονομική επιβάρυνση που επικαλείται ο
Δήμος,  με  την  αριθμ.  10609/11-4-2017  Βεβαίωση  του,   από  τη  χρήση  μη  γνήσιων
λιπαντικών λόγω του μικρότερου κύκλου ζωής αυτών και η οικονομική επιβάρυνση από την
ταχύτερη αντικατάσταση των ανταλλακτικών λόγω της χρήσης μη γνήσιων λιπαντικών θα
πρέπει ενδεχομένως να διερευνηθεί περαιτέρω. Τα τιμολόγια αγοράς ανταλλακτικών, που
έχει  προσκομίσει  ο  Δήμος  προς  αιτιολόγηση  των  ανωτέρω  επιχειρημάτων  του,  δεν
προκύπτουν ότι είναι αποτέλεσμα χρησιμοποίησης μη γνήσιων λιπαντικών ή αποτέλεσμα
της φυσιολογικής φθοράς αυτών (ανταλλακτικών), λόγω χρήσης.

20. Ως προς την προϋπόθεση της μη ουσιώδους τροποποίησης των αρχικών όρων της
σύμβασης για τα Τμήματα 2, 3, 4 και 5,  στο υποβληθέν  σχέδιο Απόφασής του, ο Δήμος
Κεφαλλονιάς  ζητά  την  παροχή  σύμφωνης  γνώμης  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  προκειμένου  να
προσφύγει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής
Σύμβασης.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

21. 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:  τη μη παροχή σύμφωνης γνώμης της
Αρχής,  περί  προσφυγής  στη  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2,
περίπτωση  γ΄,  υποπερίπτωση  δδ΄  του  Ν.  4013/2011  για  την  ανάθεση  προμήθειας
«Καυσίμων και Λιπαντικών» προϋπολογισθείσας δαπάνης € 96.967,90 χωρίς Φ.Π.Α. για τις
ανάγκες του Δήμου Κεφαλλονιάς και των νομικών του προσώπων (Ο.Κ.Α.Π., Πρωτοβάθμια
Σχολική Επιτροπή, Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ ),  οικονομικού έτους 2017,
σε  συνέχεια  εν  μέρει  άγονου,  ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με  τη  χρήση ηλεκτρονικής
πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), λόγω μη συνδρομής των προς τούτο τασσόμενων υπό του νόμου
προϋποθέσεων.

Αθήνα 11 Μαΐου 2017 

                                                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

                                                                                                                                 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                               

                                                                                                                      ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ
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