EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
288/2015
(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 16η Δεκεμβρίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα Τετάρτη 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
: Ράικος Δημήτριος
2. Αντιπρόεδρος : Μπουσουλέγκα Χριστίνα
3. Μέλη

: Κουλούρη Ιωάννα
Λουρίκας Δημήτριος
Σταθακόπουλος Δημήτριος

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.
Γραμματέας: Λαμπράκης Αθανάσιος
Εισηγήτρια: Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, Οικονομολόγος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, καθώς και η
προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της
διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,
κατόπιν προηγηθέντος εν μέρει άγονου διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας υγρών
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μονεμβασιάς και των νομικών προσώπων του, συνολικού
προϋπολογισμού 160.461,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για το έτος 2016.
Με το με αρ. πρωτ. 21526/27-11-2015 αίτημά του προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής Αρχή), που παρελήφθη
από την Αρχή στις 30-11-2015 (αρ. πρωτ. εισερχ. 5290) και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, ο Δήμος
Μονεμβασιάς 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,
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια
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υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του, συνολικού προϋπολογισμού
160.461,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για το έτος 2016.

Ι. Ιστορικό - πραγματικά περιστατικά
Από το φάκελο της υπόθεσης και τα περιεχόμενα σε αυτόν στοιχεία και έγγραφα προκύπτουν τα
ακόλουθα:
1. Με τη με αρ. 224/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, εγκρίθηκε η υπ'
αριθ. 114/03-08-2015 μελέτη της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, η οποία συντάχθηκε από το
Τμήμα Τεχν. Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου και των νομικών προσώπων του, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 441.984,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Με τη με αρ. 225/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασιάς (απόσπασμα
Πρακτικού της με αρ. 19/2015 Συνεδρίασης, με ΑΔΑ: 69ΗΩΩΚ9-ΣΘΛ), εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές της ως άνω προμήθειας, καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξής της και ορίσθηκε η
διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
3. Ακολούθως, με τη με αρ. πρωτ. 16536/21-09-2015 διακήρυξη, ο αιτών Δήμος προκήρυξε τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: α) πετρελαίου κίνησης,
προϋπολογισμού 259.056,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., β) πετρελαίου θέρμανσης, προϋπολογισμού
127.650,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και γ) βενζίνης αμόλυβδης προϋπολογισμού 55.278,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των νομικών προσώπων του,
ήτοι του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»
(Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ.), του Ν.Π.Δ.Δ «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και
Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς» και των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίσθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης
μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Π.Ε Λακωνίας, με δυνατότητα το ανωτέρω ποσοστό να είναι και αρνητικό χωρίς να
υπερβαίνει το 5%. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η 1 η Οκτωβρίου και ώρα
00:01 και ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως άνω διακήρυξης “Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του διαγωνισμού”
ορίζεται ότι: “[...] 3. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων ή
για ένα ή περισσότερα τμήματα του προϋπολογισμού της μελέτης (προσφορά ανά προϋπολογισμό φορέα
ή προσφορά ανά προϋπολογισμό χωρικής ενότητας) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)”.
Περαιτέρω, στο άρθρο 7 “Προσφερόμενη τιμή - Ποσοστό έκπτωσης” ορίζεται ότι: “Οι διαγωνιζόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων ή για ένα ή περισσότερα τμήματα του
προϋπολογισμού της μελέτης (προσφορά ανά προϋπολογισμό φορέα ή προσφορά ανά προϋπολογισμό
χωρικής ενότητας) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ειδών ή ποσοτήτων του
κάθε προϋπολογισμού”.
Τέλος, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της εν θέματι διακήρυξης, αναφέρονται τα κάτωθι:
“ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΧΕΔΙΑ)
1-5 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων
6-8 - προσφορές στους προϋπολογισμούς χωρικών ενοτήτων
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων ή για ένα ή
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περισσότερα τμήματα του προϋπολογισμού της μελέτης (προσφορά ανά προϋπολογισμό φορέα ή
προσφορά ανά προϋπολογισμό χωρικής ενότητας)
(1) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ
Πετρελαίο κίνησης
Πετρελαίο θέρμανσης
Βενζίνη αμόλυβδη

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Lit (ενδεικτική)
205600
22000
20500

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
[%] (αριθμητικώς)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
[%] (ολογράφως)

(2) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ)
ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης
Βενζίνη αμόλυβδη

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Lit (ενδεικτική)
1500
12800

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
[%] (αριθμητικώς)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
[%] (ολογράφως)

(3) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Lit (ενδεικτική)
11000

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
[%] (αριθμητικώς)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
[%] (ολογράφως)

(4) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης
σχολικών μονάδων Δ.Ε Μολάων
Πετρέλαιο θέρμανσης
σχολικών μονάδων Δ.Ε Ζάρακα
Πετρέλαιο θέρμανσης
σχολικών μονάδων Δ.Ε Ασωπού
Πετρέλαιο θέρμανσης
σχολικών μονάδων Δ.Ε Μονεμβασιάς
Πετρέλαιο θέρμανσης
σχολικών μονάδων Δ.Ε Βοιών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Lit (ενδεικτική) [%] (αριθμητικώς) [%] (ολογράφως)
13000
3500
7000
9000
14500

(5) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
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Πετρέλαιο θέρμανσης
σχολικών μονάδων Δ.Ε Μολάων
Πετρέλαιο θέρμανσης
σχολικών μονάδων Δ.Ε Ασωπού
Πετρέλαιο θέρμανσης
σχολικών μονάδων Δ.Ε Μονεμβασιάς
Πετρέλαιο θέρμανσης
σχολικών μονάδων Δ.Ε Βοιών

Lit (ενδεικτική) [%] (αριθμητικώς)
12000

[%] (ολογράφως)

2000
4000
11500

(6) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ- ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ
ΕΙΔΟΣ
Πετρελαίο κίνησης
Πετρελαίο θέρμανσης
Βενζίνη αμόλυβδη
Πετρελαίο θέρμανσης
Βενζίνη αμόλυβδη
Πετρελαίο θέρμανσης
Πετρελαίο θέρμανσης

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Lit (ενδεικτική) [%] (αριθμητικώς)
[%] (ολογράφως)
74800
Δημοτικές υπηρεσίες
20000
9000
Ν.Π .Κοινωνικής Προστασίας 11000
Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ
3500
Ν.Π Α΄θμιας Εκπαίδευσης
23500
Ν.Π Β΄θμιας Εκπαίδευσης
14000

(7) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Lit (ενδεικτική) [%] (αριθμητικώς) [%] (ολογράφως)
Πετρελαίο κίνησης
52000
Πετρέλαιο θέρμανσης Δημοτικές υπηρεσίες
2000
Βενζίνη αμόλυβδη
1200
Βενζίνη αμόλυβδη
Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ
1800
Πετρελαίο θέρμανσης Ν.Π Α΄θμιας Εκπαίδευσης 9000
Πετρελαίο θέρμανσης Ν.Π Β΄θμιας Εκπαίδευσης 4000
(8) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Lit (ενδεικτική) [%] (αριθμητικώς) [%] (ολογράφως)
Πετρελαίο κίνησης
Δημοτικές υπηρεσίες
78800
Βενζίνη αμόλυβδη
10300
Βενζίνη αμόλυβδη
Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ
7500
Πετρελαίο θέρμανσης Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ
1500
Πετρελαίο θέρμανσης Ν.Π Α΄θμιας Εκπαίδευσης 14500
Πετρελαίο θέρμανσης Ν.Π Β΄θμιας Εκπαίδευσης 11500
Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 10 “Δικαιολογητικά συμμετοχής” της με αριθ. 16536/2015 διακήρυξης
του διαγωνισμού, ορίζεται ότι:
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“Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου τύπου pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 11 της παρούσης
διακήρυξης.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
ημερομηνία την ημερομηνία του διαγωνισμού στην οποία:
- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
- Να δηλώνεται ότι:
δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα ακολούθως:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ε) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία
- Η επιχείρησή μου είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης………………………………………
- Δεν διατηρώ ειδικές σχέσεις, όπως ιδιαίτερου δεσμού, ιδιάζουσας σχέσης ή έριδας με τον επικεφαλής και
τα μέλη των οργάνων διοίκησης της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα.
- Έλαβα υπόψη μου τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.
- Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο
που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή μου.
- Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής μου.
- Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.
- Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή μου.
- Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα.
- Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.
- Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.
- Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του παρόντος.
- Έλαβα πλήρη γνώση των όρων της σχετικής διακήρυξης του οποίους αποδέχομαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
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- Η επιχείρησή μου είναι γραμμένη
Επιμελητηρίου…………… (ΒΛ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).

στα

Μητρώα

του

Επαγγελματικού/Βιομηχανικού

3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ, ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο, ή απόσπασμα του καταστατικού και των
εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ, ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα
μέλη του Δ.Σ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε και
τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης, ο προσφέρων στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση
που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf
και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
περίπτωση και αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, για τον έλεγχο των προϋποθέσεων ανάληψης
δημόσιας σύμβασης κατά τα ισχύοντα στο π.δ 60/2007 (άρθρ.43-44).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
α. Φυσικά πρόσωπα
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
β. Αλλοδαποί
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις 3 & 4 του εδαφίου α του παρόντος.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του
οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β).
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
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οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
δ. Συνεταιρισμοί
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β).
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Ενώσεις προμηθευτών
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες
μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη
μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το
πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σημειώνεται επίσης ότι [...]:
Αν τα παραπάνω καθοριζόμενα έγγραφα και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται
ελλιπής και δε λαμβάνεται υπόψη. Κρίνεται δε ως απαράδεκτη και επιστρέφονται στο διαγωνιζόμενο όλοι
οι σφραγισμένοι φάκελοι και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό [...].”
4. Περίληψη των ουσιωδών όρων και στοιχείων της ως άνω διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) στις 21-09-2015 και δημοσιεύθηκε στις 24-09-2015
με κωδικό 2015/S 185-335518.
Ειδικότερα, στο τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης του διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.Ε.Ε., στο
εδάφιο II.1.8) “Τμήματα” ορίζεται ότι: “Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή και περισσότερα
τμήματα” και περαιτέρω στο πεδίο «Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα», αναφέρονται τα εξής:
“Τμήμα αριθ: 1, Ονομασία: Προμήθεια υγρών καυσίμων (1ος Προϋπολογισμός-Δήμου Μονεμβασιάς), [...]
εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 258.850,41€.
Τμήμα αριθ: 2, Ονομασία: Προμήθεια υγρών καυσίμων (2ος Προϋπολογισμός-Κοινωφελούς Επιχείρησης
Παιδείας και Περιβάλλοντος (Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ), [...] εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 18 677,24 €.
Τμήμα αριθ: 3, Ονομασία: Προμήθεια υγρών καυσίμων (3ος Προϋπολογισμός – Νομικού Προσώπου
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού), [...] εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 10
284,55€”.
Τμήμα αριθ: 4, Ονομασία: Προμήθεια υγρών καυσίμων (4ος Προϋπολογισμός – Νομικού Προσώπου
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), [...] εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 43 943,09€.
Τμήμα αριθ: 5, Ονομασία: Προμήθεια υγρών καυσίμων (5ος Προϋπολογισμός – Νομικού Προσώπου
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), [...] εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 27 581,30€.
Τμήμα αριθ: 6, Ονομασία: Προμήθεια υγρών καυσίμων (6ος Προϋπολογισμός – Δ.Ε Ασωπού – Μολάων –
Ζάρακα) , [...] εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 157 539,03€.
Τμήμα αριθ: 7, Ονομασία: Προμήθεια υγρών καυσίμων (7ος Προϋπολογισμός – Δ.Ε Μονεμβασιάς), [...]
εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 71 341,46€.
Τμήμα αριθ: 8, Ονομασία: Προμήθεια υγρών καυσίμων (8ος Προϋπολογισμός – Δ.Ε Βοιών), [...]
εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 130 456,10€”.
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Παράλληλα, η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ.) με ΑΔΑΜ: 15PROC003068028 και στον ιστότοπο του Δήμου Μονεμβασιάς. Επίσης,
δημοσιεύθηκαν στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 25-09-2015, ώρα 15:24:47, με αριθμό συστήματος 15156,1. Τέλος,
περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 61ΖΞΩΚ9-ΡΛΒ),
στον εθνικό τύπο στις εφημερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ”, “ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ” και
«ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ” στις 22-09-2015 και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 500/25-09-2015).
5. Στις 06-11-2015, ήτοι τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, που
είχε συγκροτηθεί με την 346/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, συνδέθηκε με τους
ειδικούς κωδικούς χρηστών στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και σύμφωνα με το από 06-11-2015 πρακτικό “Αποσφράγιση ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων
Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά” (1ο), διαπίστωσε ότι:
“Στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι πάρα κάτω επιχειρήσεις και προσέφεραν,
ως εξής:
Στοιχεία επιχείρησης Προσφερόμενο Είδος - CPV
Προϋπολογισμός Μελέτης Ποσότητα (Lit)
Αβδούλος Γ.
Βασίλειος – Συκέα
Λακωνίας ΤΚ 23052

Πετρέλαιο κίνησης (09134100-8)

1oς ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5) Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ-ΜΟΛΑΩΝΖΑΡΑΚΑ
Βενζίνη αμόλυβδη (09132100-4)

74800

Κοφινάς Θ.
Απόστολος – Άγιος
Δημήτριος Λακωνίας
ΤΚ 23070

Πετρέλαιο κίνησης (09134100-8)

52000

68500
12500

2oς ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5)
Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Βενζίνη αμόλυβδη (09132100-4)

15000
3000

Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων
οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, έκανε
δεκτές τις δύο υποβληθείσες προσφορές και αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα συνεδρίαση για την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
Σημείωσε δε ότι: ”Από την ανάλυση των προσφορών που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι αυτές καλύπτουν τις
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τις χωρικές ενότητες Δ.Ε Ασωπού-ΖάρακαΜολάων και Μονεμβασίας και δεν καλύπτουν τις ανάγκες αυτές για τη χωρική Ενότητα Δ.Ε Βοιών και για
τούτο δύναται να αποφασίσει σχετικά η Οικονομική Επιτροπή”.
Ακολούθως, στις 11-11-2015, σύμφωνα με το πρακτικό “Αποσφράγιση ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
Οικονομικών Προσφορών” (2ο) η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού: “[...] προέβη στην αποσφράγιση
των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Οικονομικών Προσφορών», κατά όπως ορίζεται στο άρθρ. 16 της
διακήρυξης του διαγωνισμού κατά σειρά, από την οποία προέκυψαν τα στοιχεία προσφορών όπως
αναφέρονται στους πάρα κάτω πίνακες:
1η προσφορά
Στοιχεία
επιχείρησης

Προσφερόμενο Είδος

Αβδούλος Γ.
Πετρέλαιο κίνησης
Βασίλειος
Πετρέλαιο θέρμανσης
Συκέα Λακωνίας
ΑΦΜ 027310075 Βενζίνη αμόλυβδη

CPV

Ομάδα αναφοράς
προσφοράς

09134100-8

1ος
74800
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
68500
Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ 12500

09135100-5
09132100-4

2η προσφορά
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Προσφερόμενη Προσφερόμενο ποσοστό
ποσότητα (Lit) έκπτωσης (+/-%)
+3
+5
+3

Στοιχεία
επιχείρησης

Προσφερόμενο Είδος

Κοφινάς Θ.
Πετρέλαιο κίνησης
Απόστολος –
Πετρέλαιο θέρμανσης
Άγιος Δημήτριος
Βενζίνη αμόλυβδη
Λακωνίας
ΑΦΜ 029353716

CPV

Ομάδα αναφοράς
προσφοράς

09134100-8

2ος
52000
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
15000
Δ.Ε.
3000
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

09135100-5
09132100-4

Προσφερόμενη Προσφερόμενο ποσοστό
ποσότητα (Lit) έκπτωσης (+/-%)
0
0
0

Ακολούθως, η Επιτροπή αξιολογώντας τις υποβληθείσες προσφορές έκρινε ότι αυτές βρίσκονται εντός των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και κρίνονται συμφέρουσες.
Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια
των ειδών υγρών καυσίμων, κατά προμηθευτή, είδος, ποσότητες και ποσοστό έκπτωσης επί της
διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου, στις επιχειρήσεις-προμηθευτές
όπως ανωτέρω περιγράφεται.
Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης (δικαιολογητικά μειοδότη),
κατά τα ισχύοντα στο π.δ 60/2007 (άρθρ.43-44), για την απόδειξη των προϋποθέσεων ανάληψης δημόσιας
σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρ. 10 της διακήρυξης και στο άρθρ.11 της αριθ. Π1/2390/16.10.2013
Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».”
Τέλος, σύμφωνα με το από 19-11-2015 πρακτικό “Αποσφράγιση δικαιολογητικών μειοδότη” (3ο): “[...] η
Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών μειοδότη των ανωτέρω επιχειρήσεων, διαπίστωσε ότι
αυτά είναι πλήρη, είναι σε ισχύ, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού και
άρα συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανάληψης δημόσιας σύμβασης κατά τα ισχύοντα στο π.δ 60/2007
(άρθρ.43-44), από τις εν λόγω επιχειρήσεις.
Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια
των ειδών υγρών καυσίμων, κατά προμηθευτή, είδος, ποσότητες και ποσοστό έκπτωσης επί της
διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου, στις επιχειρήσεις-προμηθευτές
όπως ανωτέρω περιγράφεται.
Από την ανάλυση των προσφορών που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι αυτές καλύπτουν τις ανάγκες του
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τις χωρικές ενότητες Δ.Ε Ασωπού-Ζάρακα-Μολάων και
Μονεμβασίας και δεν καλύπτουν τις ανάγκες αυτές για τη χωρική Ενότητα Δ.Ε Βοιών και για τούτο δύναται
να αποφασίσει σχετικά η Οικονομική Επιτροπή”.
6. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, με την υπ. αριθ. 317/2015 απόφαση της
(απόσπασμα Πρακτικού της με αρ. 26/2015 Συνεδρίασης με ΑΔΑ: 7ΡΓΕΩΚ9-ΓΩΥ):
“1. Εγκρίνει τα αριθ. 1/6-11-2015 και 2/11-11-2015 και 3/19-11-2015 πρακτικά της αρμόδιας για το
διαγωνισμό Επιτροπής του Δήμου, που διενεργήθηκε ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr από 1-31/10/2015.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατά προμηθευτή, είδος, ποσότητες και ποσοστό
έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου, στις
επιχειρήσεις-προμηθευτές όπως παρακάτω περιγράφεται:
1η προσφορά
Στοιχεία
επιχείρησης

Προσφερόμενο Είδος

Αβδούλος Γ.
Πετρέλαιο κίνησης
Βασίλειος
Πετρέλαιο θέρμανσης
Συκέα Λακωνίας
ΑΦΜ 027310075 Βενζίνη αμόλυβδη

CPV

Ομάδα αναφοράς
προσφοράς

09134100-8

1ος
74800
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
68500
Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ 12500

09135100-5
09132100-4

2η προσφορά

9

Προσφερόμενη Προσφερόμενο ποσοστό
ποσότητα (Lit) έκπτωσης (+/-%)
+3
+5
+3

Στοιχεία
επιχείρησης

Προσφερόμενο Είδος

Κοφινάς Θ.
Πετρέλαιο κίνησης
Απόστολος –
Πετρέλαιο θέρμανσης
Άγιος Δημήτριος
Βενζίνη αμόλυβδη
Λακωνίας
ΑΦΜ 029353716

CPV

Ομάδα αναφοράς
προσφοράς

09134100-8

2ος
52000
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
15000
Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
3000

09135100-5
09132100-4

Προσφερόμενη Προσφερόμενο ποσοστό
ποσότητα (Lit) έκπτωσης (+/-%)
0
0
0

3. Για την προμήθεια των ειδών που αφορούν το τμήμα του προϋπολογισμού της μελέτης (3ος
προϋπολογισμός Δ.Ε ΒΟΙΩΝ), δαπάνης 160.461,00 για το οποίο δεν κατατέθηκε προσφορά, παραπέμπει το
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού ή
προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης κατά τις διατάξεις
του άρθρου 25 π.δ. 60/2007 και μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, καθότι συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία (άγονος διαγωνισμός)”.
7. Τέλος, με το από 25-11-2015 έγγραφο του Δημάρχου Μονεμβασιάς, βεβαιώνεται ότι: “Καμία ένσταση,
αίτηση ακυρώσεως ή θεραπείας υποβληθείσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας δεν εκκρεμεί κατά: του κύρους διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού που
διενεργήθηκε ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 1-31-/10/2015 και της
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, για τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου της
προμήθειας με τίτλο ”Προμήθεια υγρών καυσίμων” συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 441.984,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. [...]”.
8. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Μονεμβασιάς, με το με αρ. πρωτ. 21526/27-11-2015 αίτημά του προς
την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που παρελήφθη από την Αρχή στις 30-11-2015 (αρ. πρωτ. εισερχ. 5290) και τα συνημμένα
σε αυτό έγγραφα, 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, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες
του Δήμου και των νομικών προσώπων του, συνολικού προϋπολογισμού 160.461,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για το έτος 2016.
ΙΙ. Νομικό πλαίσιο
9. 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. […]».
10. 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
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')».
11. Στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 και 3γ και 23 παρ. 1 της υπ' αριθμ. 11389/1993 υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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(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. [...]».
12. Στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β' 185/1993) προβλέπονται τα ακόλουθα: “Οι
δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
“α) Οι Έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β) Οι αλλοδαποί:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της
παραγράφου αυτής.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του
οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή
του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
δ) Οι συνεταιρισμοί:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν
οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
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1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες
μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη
μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το
πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού”.
13. 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...».
14. Στα άρθρα 134 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) και 136 (Υποχρέωση
χρήσης ΕΣΗΔΗΣ) του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160 Α/08082014): “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 Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα
την 1η Οκτωβρίου 2015. [...]».
15. 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.).
16. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α’ 64) ορίζεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς
φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ενεργώντας με διαφάνεια».
17. Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του π.δ. 60/2007 προβλέπουν ότι:
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«1. Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν
εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 9 έως 15, και των οποίων η
εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα
κατώτατα όρια:
α) 137.000,00 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που
καλύπτονται από την περίπτωση β) στοιχείο iii), που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες
είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος IV. [...]
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, είτε ii) από τις
αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της
άμυνας, όταν οι συμβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτημα V, είτε iii) από
οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος
ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με τους
αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ Β. …».
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13 ης
Δεκεμβρίου 2013 «για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων», τα ως άνω ποσά αναπροσαρμόστηκαν στις 134.000 ευρώ και 207.000
ευρώ, αντίστοιχα.
18. Στη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α του π.δ. 60/2007 ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση,
χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) 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 αίτημά της, […]».
19. Οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 και 5 του π.δ. 60/2007 ορίζουν ότι: «1. Οι Προκηρύξεις
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII A καθώς και κάθε πρόσθετη
πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα
που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 77 παράγραφος
2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, διαδικασία. […] 5. [...] Οι Προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο
δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις Προκηρύξεις
που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή […]».
ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση
20. Το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου Μονεμβασιάς αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας,
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 ίδιου π.δ. Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης προμήθειας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 160.461,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., ως αποτέλεσμα εν μέρει άγονου διαγωνισμού συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 441.984,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για το έτος 2016, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής κατ’ άρθρο 2
παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την παροχή γνώμης.
21. 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
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(αντίστοιχα άρθρα 24 και 25 π.δ. 60/2007) (βλ. σχετικώς ΔΕE, απόφαση της 8ης Απριλίου 2008, C 337/05,
Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2008, Ι-2173, σκέψη 56). Συναφώς επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις
στο μέτρο που εισάγουν εξαιρέσεις που συνιστούν παρέκκλιση από τη βασική ρύθμιση, ήτοι 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 18 ης 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). Εξάλλου, το βάρος αποδείξεως περί του ότι
συντρέχουν όντως οι έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν την απόκλιση το φέρει ο προτιθέμενος να
κάνει χρήση των διατάξεων αυτών (βλ. υπό το πνεύμα αυτό ΔΕΕ, αποφάσεις της 10 ης Μαρτίου 1987, C199/85, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1987, σ. 1039, σκέψη 14, της 18 ης Μαΐου 1995, C-57/94, Επιτροπή
κατά Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. I-1249, σκέψη 23, της 28 ης Μαρτίου 1996, C-318/94, Επιτροπή κατά Γερμανίας,
Συλλ. 1996, σ. Ι-1949, της 10ης Απριλίου 2003, C-20/01 και C-28/01, Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλ. 2003, Ι360, σκέψη 58, της 14ης Σεπτεμβρίου 2004, C-385/02, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2004, σ. I-8121, σκέψη
19, της 14ης Οκτωβρίου 2004, C-340/02, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλ. 2004, Ι-9845, σκέψη 38, και της 2 ας
Ιουνίου 2005, C-394/02, Επιτροπή κατά Ελλάδας, Συλλ. 2005, Ι-4713, σκέψη 33).
22. Ειδικότερα, η εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α του π.δ. 60/2007, στη βάση του οποίου 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.
Μάλιστα, όπως παγίως έχει κριθεί, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ’ εφαρμογή της
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 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 (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αποφ. 121,
153, 346, 409, 498, 499/2013 και 5, 26, 44, 65, 79/2017, ΕΣ-Πράξη 215/2012-Ζ΄Κλιμάκιο, ΕΣ-Αποφ. VI Τμ.
466/2011, 1249/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013).
β) Να μην έχει υποβληθεί, κατά την υπό σημείο α) 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.
γ) Να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης κατά την προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση.
δ) Επιπλέον, προϋποθέτει ότι σε περίπτωση σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
αναθέτουσα αρχή οφείλει να προβεί στη διαβίβαση προς αυτήν, σχετικής εκθέσεως.
23. Εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Ως προς την προϋπόθεση προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας
Ο Δήμος Μονεμβασιάς προκήρυξε δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών
καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των νομικών προσώπων του, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 441.984,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για το έτος 2016, στο πλαίσιο
του οποίου για τα είδη του 3ου προϋπολογισμού χωρικής ενότητας (Δ.Ε. Βοιών) δεν υπεβλήθη καμία
προσφορά.
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Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι στον εν λόγω διαγωνισμό τηρήθηκαν οι απαιτούμενες
διατυπώσεις δημοσιότητας και δε διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες στους όρους της με
αριθ. πρωτ. 16536/21-09-2015 διακήρυξης, που θα απέτρεπαν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή του
στο σχετικό διαγωνισμό.
Επίσης, όπως βεβαιώνεται με το από 25-11-2015 έγγραφο του Δημάρχου Μονεμβασιάς: “Καμία ένσταση,
αίτηση ακυρώσεως ή θεραπείας υποβληθείσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας δεν εκκρεμεί κατά: του κύρους διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού που
διενεργήθηκε ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 1-31-/10/2015 και της
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, για τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου της
προμήθειας με τίτλο ”Προμήθεια υγρών καυσίμων” συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 441.984,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. [...]”.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω και για τη βελτίωση των διαδικασιών της αναθέτουσας αρχής, επισημαίνεται η
ιδιαίτερη επιμέλεια που οφείλει να επιδεικνύει η αναθέτουσα αρχή ως προς την ορθή κατάρτιση των
όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με πάγια νομολογία, οι όροι της διακήρυξης θα πρέπει να είναι αρκούντως ακριβείς και σαφείς,
ώστε να επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι είναι καλώς πληροφορημένοι και επιμελείς, να κατανοούν αυτούς πλήρως και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο (απόφαση ΔΕΚ της 29ης Απριλίου
2004, C496/99, Επιτροπή κατά Cas Succhi di frutta, ΕΑ 842/2010, 603/2009, 1015/2009).
Ωστόσο, από τα στοιχεία του φακέλου, διαπιστώνεται ασάφεια ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των προσφορών, η οποία συνδέεται με την υποδιαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα και, ακολούθως, την ανάθεση αυτών. Ειδικότερα:
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως άνω διακήρυξης “Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του διαγωνισμού”
ορίζεται ότι: “[...] 3. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων ή
για ένα ή περισσότερα τμήματα του προϋπολογισμού της μελέτης (προσφορά ανά προϋπολογισμό φορέα
ή προσφορά ανά προϋπολογισμό χωρικής ενότητας) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)”, ενώ στο άρθρο 7 “Προσφερόμενη
τιμή - Ποσοστό έκπτωσης” ορίζεται ότι: “[...] Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για
μέρος μόνο των ειδών ή ποσοτήτων του κάθε προϋπολογισμού”.
Επίσης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της εν λόγω διακήρυξης, αναφέρονται τα εξής:
”ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΧΕΔΙΑ)
1-5 - προσφορές στους προϋπολογισμούς φορέων
6-8 - προσφορές στους προϋπολογισμούς χωρικών ενοτήτων
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων ή για ένα ή
περισσότερα τμήματα του προϋπολογισμού της μελέτης (προσφορά ανά προϋπολογισμό φορέα ή
προσφορά ανά προϋπολογισμό χωρικής ενότητας).” (αναλυτικά Ιστορικό υπό 3).
Περαιτέρω, στην ενότητα “Αναλυτική Προμέτρηση” της με αριθ. 114/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφέρονται οκτώ (8) προϋπολογισμοί, εκ των οποίων οι πρώτοι 5 υποδιαιρούν τη συνολική προμήθεια σε πέντε (5) τμήματα (ανά φορέα), ενώ οι τρεις επόμενοι, με συνολική αξία
επίσης 441.984,00€, σε τρία (3) τμήματα (ανά χωρική ενότητα).
Τέλος, διαπιστώνεται ότι στην με αριθ. 16536/21-09-2015 περιληπτική διακήρυξη, επαναλαμβάνονται τα
ανωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 3, σημείο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι: “Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων ή για ένα ή περισσότερα τμήματα του
προϋπολογισμού της μελέτης [...]”, ενώ παράλληλα, τόσο στα σχετικά πεδία του τυποποιημένου εντύπου
προκήρυξης του διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.Ε.Ε., όσο και στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
επαναλαμβάνεται η προαναφερθείσα ομαδοποίηση των υπό προμήθεια ειδών, ήτοι η δυνατότητα
τμηματικών προσφορών στα ως άνω οκτώ (8) τμήματα (αναλυτικά Ιστορικό υπό 4).
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Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να συναχθεί ο τρόπος αξιολόγησης των τυχόν υπο βαλλόμενων προσφορών και ακολούθως ο τρόπος ανάθεσης των συμβάσεων, ιδιαίτερα σε περίπτωση που
ένας συμμετέχων οικονομικός φορέας επιλέξει να υποβάλλει προσφορά ανά προϋπολογισμό φορέα (5
τμήματα) και ένας άλλος συμμετέχων στο διαγωνισμό να υποβάλλει προσφορά ανά προϋπολογισμό χωρι κής ενότητας (3 τμήματα). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, εάν επί παραδείγματι, ένας υποψήφιος ανάδοχος
επιλέξει να υποβάλλει το 1ο Τιμολόγιο Προσφοράς, που αφορά στο σύνολο των αναγκών των δημοτικών
υπηρεσιών για τα τρία είδη καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη), ενώ
ένας άλλος συμμετέχων φορέας στο διαγωνισμό υποβάλλει το 7ο Τιμολόγιο Προσφοράς, το οποίο αφορά
σε τμήμα των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών για τα τρία ανωτέρω είδη καυσίμων και πλέον αυτών,
στο πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολικών επιτροπών και στην βενζίνη αμόλυβδη του Νομικού Προσώπου Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ., δεν είναι σαφής ο τρόπος αξιολόγησης των εν λόγω προσφορών, ούτε
ανάθεσης των συμβάσεων αντίστοιχα.
β) Ως προς την μη υποβολή προσφοράς ή την μη ύπαρξη υποψηφίου
Σύμφωνα με τα με αριθ. 1/6-11-2015 και 2/11-11-2015 και 3/19-11-2015 πρακτικά της Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού και τη με αρ. 317/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μονεμβασιάς (Ιστορικό υπό 5 και 6), στον προηγηθέντα ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια
των ειδών που αφορούν στο τμήμα του 3ου προϋπολογισμού (Δ.Ε, Βοιών), δαπάνης 160.461,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και συνεπώς, ως προς τα εν λόγω είδη
κηρύχθηκε άγονος.
γ) Ως προς τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης
Στο προσκομισθέν στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχέδιο απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασιάς, ρητώς αναφέρεται ότι η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 1, περ. α΄ του π.δ. 60/2007, εγκρίνεται χωρίς να τροποποιηθούν οι αρχικοί
όροι της σύμβασης (οι οποίοι έχουν καθορισθεί με την υπ' αριθμ. 16536/21-09-2015 διακήρυξη του
διαγωνισμού).
24. Εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του
άρθρου 25, παρ. 1, περ. α΄ του π.δ. 60/2007, καθώς προκύπτει η συνδρομή λόγου και προϋπόθεσης για
την υιοθέτηση της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την
προμήθεια υγρών καυσίμων του εν μέρει άγονου προηγηθέντος διαγωνισμού.
Ωστόσο, προκειμένου να είναι σύννομη η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η αναθέτουσα
αρχή οφείλει να τηρήσει απαρέγκλιτα, κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, τον όρο της μη
ουσιώδους τροποποίησης των όρων της αρχικής διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού.
25. Περαιτέρω, ως προς τους όρους της με αριθ. 16536/21-09-2015 διακήρυξης του διαγωνισμού
επισημαίνονται τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το άρθρο 10 “Δικαιολογητικά συμμετοχής” της ως άνω διακήρυξης, ορίζεται ότι οι
προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, την εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στο διαγωνισμό και μία υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία
βεβαιώνουν ότι πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό. Μετά την αξιολόγηση
των προσφορών, ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατά περίπτωση (αναλυτικά Ιστορικό υπό 3).
Εν προκειμένω, διαπιστώνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 7,
παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όφειλε να ζητήσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
κατά την υποβολή των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων και όχι στο στάδιο της κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η διαδικασία του διαγωνισμού ως προς τους ανωτέρω όρους δεν κρίνεται ως
πλημμελής, δεδομένου ότι ρητά αναφέρεται στην οικεία διακήρυξη ότι, εάν τα αναλυτικά προβλεπόμενα
στο άρθρο 10 δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία υποχρεούται να προσκομίσει ο προμηθευτής που
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ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος πριν την έκδοση της οικείας κατακυρωτικής απόφασης, δεν είναι
πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δε λαμβάνεται υπόψη.
Περαιτέρω, έχει κριθεί νομολογιακά ότι το σύστημα αυτό υποβολής των δικαιολογητικών σε δύο στάδια,
το οποίο προβλέπεται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (άρθρα 6 παρ. 2 και 19 του π.δ.
118/2007) και όχι στις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εντούτοις τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση κατά την
οποία έχει ορισθεί ρητά στην οικεία διακήρυξη, όπως εν προκειμένω (σχετικές οι Πράξεις με αριθ.
120/2012, ΣΤ' Κλιμακίου (Α' Διακοπών) και η 96/2013, ΣΤ' Κλιμακίου (Δ' Διακοπών) του Ελεγκτικού
Συνεδρίου).
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. ομόφωνα
αποφασίζει:
Την παροχή σύμφωνης γνώμης, επί του αιτήματος του Δήμου Μονεμβασιάς, 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 χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α του π.δ.
60/2007, για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου και των νομικών προσώπων του, συνολικού προϋπολογισμού
160.461,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για το έτος 2016, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, λόγω
συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων.
Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της αρχικής σύμβασης, ήτοι της υπ'
αριθμ. 16536/21-09-2015 διακήρυξης, τόσο ως προς τον προϋπολογισμό και τη διάρκεια των συμβάσεων
όσο και ως προς τους υπόλοιπους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Ράικος Δημήτριος
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