ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
388/2014
(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 22η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:30 και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7 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 : Δημήτριος Ράϊκος
2. Αντιπρόεδρος : Χριστίνα Μπουσουλέγκα
3. Μέλη: Καραμανλής Ευάγγελος
Κουλούρη Ιωάννα
Λουρίκας Δημήτριος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Σταθακόπουλος Δημήτριος
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.
Γραμματέας: Στυλιανή Τσιάβου
Εισηγητής: Βασιλεία Τριανταφύλλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
ΘΕΜΑ: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή του Δήμου Διονύσου στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατόπιν προηγηθέντος άγονου τακτικού διαγωνισμού, για την
σύναψη σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών, προϋπολογισμού 45.000,00€ συμ/νου
ΦΠΑ, για το οικονομικό έτος 2014.
1. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 39132/10-12-2014 αίτημα του Δήμου Διονύσου προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το
οποίο παρελήφθη στις 11-12-2014, (αρ. πρωτ. εισερχ. 5220), όπως συμπληρώθηκε (αριθμός πρωτ
εισερχ. 5320/16-12-2014, 5354/18-12-2014 & 5396/22-12-2014), ο Δήμος αιτείται την παροχή
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σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) Ν. 4013/2011,
όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, για την σύναψη σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών, προϋπολογισμού 45.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ, για τα τμήματα Α, Γ & Ε του, εν μέρει
άγονου, τακτικού διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 92.500,00€ συμ/νου ΦΠΑ 23%, για το
οικονομικό έτος 2014.
Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά
2. Από το φάκελο της υπόθεσης και τα περιεχόμενα σε αυτόν στοιχεία και σχετικά έγγραφα προκύπτουν τα ακόλουθα:
2.1. Με την υπ' αριθ. 38/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: η διενέργεια της
«Προμήθειας Οικοδομικών υλικών και χρωμάτων διαγράμμισης οδών» με την διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού. Με την υπ’ αριθ. 97/19-3-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η δαπάνη για την ανάθεση «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών και χρωμάτων
διαγράμμισης οδών», η διάθεση της πίστωσης ποσού 92.500,00 σε βάρος των Κ.Α: 10.6661.0002
με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και Επισκευής κτιρίων», 30.6661 με την ονομασία «Υλικά συ ντήρησης και επισκευής κτιρίων», 30.6662.0002 με την ονομασία «Προμήθεια σιδήρου»,
30.6662.0004 με την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών και συντήρηση και επισκευή
οδών» και 30.6662.0013 με την ονομασία «Προμήθεια χρωμάτων Διαγράμμισης οδών» β) εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμ. 7/2014 μελέτη και οι όροι διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.
2.2. Με την υπ΄ αριθμ. 10877/823/27-3-2014 Απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός
για τις 24/04/2014. Με την υπ΄ αριθμ. 184/2-06-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η
ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία κηρύχθηκε άγονη και αποφασίστηκε η επανάληψη του
διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.
2.3. Με την υπ΄ αριθμ. 1259/18320/04-06-2014 Απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε, εκ νέου, ο
διαγωνισμός για τις 27/06/2014. Με την υπ' αριθ. 265/22-7-2014 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής η ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία κηρύχθηκε άγονη για τις ομάδες Α, Γ & E και
αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.
2.4. Με την υπ΄ αριθμ. 1666/24890/25-7-2014 Απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός
για τις 03/09/2014. Με την υπ' αριθ. 341/14-10-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η
ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία κηρύχθηκε άγονη για τις ομάδες Α, Γ & E και αποφασίστηκε η
επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων.
2.5. Με την υπ΄ αριθμ. 33632/2320/21-10-2014 Απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε ο
διαγωνισμός για τις 31/10/2014. Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού κατέθεσε προσφορά η
εταιρία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΥΜΙΟΥ για την ομάδα Γ: Αλουμίνια.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1 της 31/10/2014, σύμφωνα με το οποίο, η
προφορά του ανωτέρω προμηθευτή απορρίφθηκε καθώς, κατά το σκεπτικό της Επιτροπής, δεν
υπεβλήθη τεχνική προσφορά για τα είδη όπως απαιτείται από τη μελέτη (άρθρο Β5 της
Διακήρυξης και Παράρτημα Α’ Μελέτη) με αποτέλεσμα η Επιτροπή Διαγωνισμού να προτείνει τον
αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε στο συμμετέχοντα με το αριθμ.
πρωτ. 34715/31-10-2014 έγγραφο του Δήμου.
Στις 3-11-2014, η εταιρία ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, κατέθεσε την αριθμ. πρωτ. 34865/0311-2014 εμπρόθεσμη ένσταση κατά του Πρακτικού, η οποία κοινοποιήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
36238/12-11-2014 στην αρμόδια Επιτροπή.
Η Επιτροπή συνέταξε το από 17/11/2014 Πρακτικό για την αξιολόγηση της ανωτέρω ένστασης,
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σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η απόρριψη της ένστασης της εταιρίας «ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για τους λόγους που αναπτύσσονται αναλυτικά αυτό.
Κατόπιν των ανωτέρω, εξεδόθη η υπ' αριθ. 390/28-11-2014 (ΑΔΑ Β5Π1Ω93-ΚΒ0) με την οποία
απερρίφθη η ως άνω ένσταση, εγκρίθηκαν τα, από 31-10-2014 και από 17/11/2014, Πρακτικά της
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και αποφασίσθηκε η συνέχιση της διαδικασίας μέσω απ΄
ευθείας ανάθεσης του ΔΣ, κατόπιν εγκρίσεως Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημόσιων Συμβάσεων.
2.6. Επιπλέον των παραπάνω, ο Δήμος, με το υποβληθέν αίτημα, γνωστοποιεί στην Αρχή ότι, κατά
το οικονομικό έτος 2013 προέβη στην προμήθεια των οικοδομικών υλικών με την υπ' αριθ.
20179/116/18-06-2013 προϋπολογισμού 82.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ, ενώ κατά το οικονομικό έτος
2012 προέβη στην προμήθεια των οικοδομικών υλικών με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισμού
38.500,29€.
2.7. Στη συνέχεια, με το υπ' αρ. πρωτ. εισ. 5354/18-12-2014 συμπληρωματικό έγγραφο, ο Δήμος
Διονύσου προσκόμισε την υπ' αριθ. πρωτ. 39965/17-12-2014 βεβαίωση, από την οποία προκύπτει ότι «...δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας καμία ενημέρωση που να αφορά την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 390/28-11-14 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης
Πρακτικού Νο1 για την ''Προμήθεια Οικοδομικών ειδών'' κατακύρωση διαγωνισμού».
2.8. Επιπλέον, με το υπ' αρ. πρωτ. εισ. 5396/22-12-2014 συμπληρωματικό έγγραφο, ο Δήμος Διονύσου προσκόμισε τo υπ' αριθ. πρωτ. 40351/22-12-2014 έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι η
αναθέτουσα αρχή δεν έχει προβεί σε συμβασιοποίηση άλλων προμηθειών πέρα απ' αυτές που
αναφέρονται στην υπ' αριθ. 38/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Διονύσου, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 39132/10-12-2014 αίτημά του,
όπως συμπληρώθηκε, και στο οποίο επισυνάπτεται το σχέδιο απόφασης, αιτείται την παροχή
σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς ρητή επίκληση των διατάξεων του άρθρου 25 1α του π.δ. 60/2007 για την σύναψη σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών, προϋπολογισμού 45.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ, για
τα τμήματα Α, Γ & Ε του, εν μέρει άγονου, τακτικού διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού
92.500,00€ συμ/νου ΦΠΑ 23%, για το οικονομικό έτος 2014.
ΙΙ. Νομικό πλαίσιο
4. 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 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. [...]».
5. Στο άρθρο 6 παρ. 1 του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ…» ορίζεται: «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
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2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά στα κατώτατα όρια
εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, το ως άνω ποσό αναπροσαρμόστηκε
στις 134.000 και 207.000 ευρώ αντίστοιχα.
6. Επίσης, στο άρθρο 8 παρ. 1, 3 και 5 του ίδιου π.δ. ορίζεται: «1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης
αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο
συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης [...] 3. Κανένα σχέδιο έργου και καμία σύμβαση
προμήθειας ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.5. [...] β) Όταν η προμήθεια ομοειδών προϊόντων
μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται
υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των τμημάτων κατά την εφαρμογή του άρθρου 6 σημεία α) και β). Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία π ου καθορίζεται στο άρθρο 6, το παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος...».
7. Στο άρθρο 209 παρ. 1 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/Α), όπως ισχύει, ορίζεται: «1. Οι προμήθειες των Δήμων … διενεργούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων….». Επίσης, στα άρθρα 3 (παρ. 3γ) και 23 της με αριθμ. 11389/93
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» (ΦΕΚ 185/Β), ορίζεται «…Άρθρο 3, παρ. 3γ. “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 ανοικτό 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, ητιολογημένη έκθεση[...]
4. Στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλομένους σε γεγο νότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς.” Άρθρο
23. .. Διαδικασία με διαπραγμάτευση η απευθείας ανάθεση-πρόχειρος διαγωνισμός 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».
8. Στις 12-12-2012 δημοσιεύθηκε πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει: «... 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...».

4

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση
9. Το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου Διονύσου αφορά στην ανάθεση σύμβασης, με την έννοια
της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007 και η αιτούμενη προσφυγή
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης εμπίπτει στη διάταξη της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 25 του
π.δ. 60/2007. Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών, πρέπει όπως διερευνηθεί, σε συνδυασμό προς τον
συνολικό προϋπολογισμό των 92.500,00€ συμ/νου ΦΠΑ, εάν συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής
για την παροχή γνώμης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 παρ. 1 του π.δ. 60/2007
και του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ, υποπερίπτωση δδ) του ν. 4013/2011.
10. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται σαφώς ότι η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ επιλαμβάνεται των
περιπτώσεων προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ.
60/2007, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν λόγω της εκτιμώμενης αξίας και του
αντικειμένου τους στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων.
11. Προκειμένου να διαπιστωθεί η, κατά τα ως άνω, αρμοδιότητα της Αρχής, εξετάζεται κατωτέρω
η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 6 του π.δ. 60/2007, σε συνδυασμό με τον τρόπο
υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρου 8
του ίδιου π.δ., δεδομένου ότι πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις που έχουν περιοδικό χαρακτήρα.
12. Εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου και τα διαλαμβανόμενα στα ως άνω έγγραφα
του Δήμου Διονύσου, προκύπτουν τα κάτωθι:
•

Με την υπ' αριθ. 38/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της
«Προμήθειας Οικοδομικών υλικών και χρωμάτων διαγράμμισης οδών» (CPV 44111000-1,
03419000-0 & 14720000-4) με την διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 92.500,00€ σε βάρος των Κ.Α: 10.6661.0002 με την
ονομασία «Υλικά συντήρησης και Επισκευής κτιρίων», 30.6661 με την ονομασία «Υλικά
συντήρησης και επισκευής κτιρίων», 30.6662.0002 με την ονομασία «Προμήθεια
σιδήρου», 30.6662.0004 με την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών και συντήρηση
και επισκευή οδών» και 30.6662.0013 με την ονομασία «Προμήθεια χρωμάτων
Διαγράμμισης οδών». Η προμήθεια των οικοδομικών υλικών προορίζεται για την κάλυψη
αναγκών του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014 και ο προϋπολογισμός του
διενεργηθέντος διαγωνισμού ανήλθε στο ποσό των 92.500,00€ συμ/νου ΦΠΑ, ενώ το
υποβληθέν αίτημα αφορά στο ποσό των 45.000,00€.

•

Επιπλέον, με την ίδια ως άνω απόφαση (38/2014) του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
διενέργεια της «Προμήθειας Ασφάλτου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.500,00€
συμ/νου ΦΠΑ (CPV 44113620-7) καθώς και η διενέργεια της «Προμήθειας Έτοιμου
Σκυροδέματος» ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.500,00€ συμ/νου ΦΠΑ (CPV 441140002).

Ακόμη κι αν ήθελε θεωρηθεί ότι η προμήθεια των παραπάνω ειδών (Οικοδομικών υλικών,
Ασφάλτου & Σκυροδέματος) εμπίπτει στην έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 του π.δ. 60/2007,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σημεία 5 & 6 της παρούσας, κατά την οποία η προμήθεια
ομοειδών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά
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τμήματα, εν προκειμένω, η συνολική αξία των τμημάτων δεν υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται
στο άρθρο 6 του π.δ. 60/2007 (92.000,00 + 70.500,00 + 70.500,00 = 233.500,00€ συμ/νου ΦΠΑ,
ήτοι 189.837,39€ πλέον ΦΠΑ), και συνεπώς, οι διατάξεις του π.δ. 60/2007 δεν εφαρμόζονται στη
σύναψη κάθε τμήματος.
•

Επιπλέον των ανωτέρω, με το υπ' αρ. πρωτ. εισ. 5396/22-12-2014 συμπληρωματικό έγγραφο, ο Δήμος Διονύσου προσκόμισε τo υπ' αριθ. πρωτ. 40351/22-12-2014 έγγραφο,
από το οποίο προκύπτει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν έχει προβεί σε συμβασιοποίηση άλλων προμηθειών πέρα απ' αυτές που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 38/2014 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου.

13. Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, τα ανωτέρω ποσά υπολείπονται του προβλεπομένου
από το π.δ. 60/2007 κατώτατου χρηματικού ορίου, όπως αυτό αναπροσαρμόστηκε 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) και το οποίο υπολογίζεται βάσει των άρθρων 6 και 8 του ως άνω π.δ.. Εκ των
ανωτέρω προκύπτει ότι δεν συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για τη διατύπωση σύμφωνης
γνώμης για την αιτούμενη ανάθεση σύμβασης και η πραγματοποίησή της εναπόκειται στην
αποκλειστική ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.
IV. Συμπέρασμα
Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και την υπαγωγή αυτού στις
προαναφερόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ζητήματος, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα αποφάσισε: :
Την μη εξέταση του αιτήματος του Δήμου Διονύσου, δεδομένης της διαπίστωσης έλλειψης
αρμοδιότητας έκδοσης σχετικής γνώμης, καθότι η σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
του π.δ 60/2007, λόγω της εκτιμώμενης αξίας της.
Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ράϊκος Δημήτριος
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