ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ
Δ29/2022
(του αρ. 2, παρ. 2, περ. γ`, υποπερ. δδ` του ν. 4013/2011)

Στην Αθήνα σήμερα, την 11η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ. στα επί της οδού
Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα, 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. Προεδρεύων:

Μιχαήλ Εκατομμάτης, Αναπληρωτής Πρόεδρος (μέσω τηλεδιάσκεψης)

2. Αντιπρόεδρος:

Αδάμ Καραγλάνης

3. Μέλη:

Δημήτριος Σταθακόπουλος
Μαρία Στυλιανίδη
Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
Βασιλική Σκαρτσούνη

Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
Εισηγήτρια: Αθανασία Τσιτλακίδου, Πολιτικός Μηχανικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
Υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Θεσ/νίκης.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν, η εισηγήτρια, Αθανασία Τσιτλακίδου (μέσω
τηλεδιάσκεψης), η Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Αιτημάτων Διαπραγμάτευσης, Μαρία
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Παναγοηλιοπούλου, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχου, Μαριλένα Σιδέρη, οι οποίες
αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη
της Αρχής.

Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης
Δήμου Άργους – Μυκηνών για τα έτη 2022 και 2023, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 860.253,50 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς ΦΠΑ, σε συνέχεια άγονου ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 3562/14.03.2022 αίτημά του προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής Αρχή) (αρ. πρωτ. εισερχ.
1549/17.03.2022), ο Δήμος Άργους Μυκηνών αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα
με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) ν.4013/2011, προκειμένου να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν.
4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης Δήμου Άργους – Μυκηνών για τα έτη
2022 και 2023, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 860.253,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης, χωρίς ΦΠΑ, σε συνέχεια άγονου διαγωνισμού.

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά
1. Από το φάκελο της υπόθεσης και τα περιεχόμενα σε αυτόν στοιχεία και σχετικά έγγραφα προκύπτουν
τα ακόλουθα:
1.1. Με την υπ’ αριθ.310/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Α) εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.2/2021
Μελέτη της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Άργους-Μυκηνών, Β)
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια
Καυσίμων Κίνησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών για τα έτη 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού
1.066.714,34€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης 15%, Γ) συγκροτήθηκε
η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, Δ) εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης του Δήμου Άργους –
Μυκηνών για τα έτη 2022-2023»

1.2. Με τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 22PROC009933680/18.01.22 προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοιχτός
μειοδοτικός

διαγωνισμός,

άνω

των

ορίων,

συνολικού

προϋπολογισμού

748.046,52€

μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης (15%), 860.253,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ και 1.066.714,34€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δήμου Άργους-Μυκηνών για τα έτη 2022-2023».
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1.3. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1.3 «Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
της σύμβασης» της εν λόγω διακήρυξης ορίζονται τα εξής: «Αντικείμενο της σύμβασης

είναι η

προμήθεια καυσίμων κίνησης για τη λειτουργία των οχημάτων, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων έργου,
μηχανημάτων (γεννήτριες, κοπτικά κλπ) για τις ανάγκες του Δήμου Άργους – Μυκηνών. Τα προς προμήθεια
είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

09134100-8

2

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

09132100-4

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως εξής :
Περιγραφή Είδους
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Α/Α

1 Πετρέλαιο κίνησης
2 Βενζίνη αμόλυβδη

Μον.
Τιμή
Μέτρ. Ποσότητα Μονάδος

λίτρα
λίτρα

462.840
46.800

Κόστος
Δαπάνης

1,443
1,713
ΣΥΝΟΛΟ

667.878,12
80.168,40
748.046,52

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTION) 15%
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

112.206,98
860.253,50
206.460,84

1.066.714,34

Προσφορές υποβάλλονται επί ποινής αποκλεισμού για το σύνολο της ποσότητας και για το σύνολο των
υπό προμήθεια ειδών. Προσφορά η οποία δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω απαιτήσεις θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.066.714,34 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
και δικαιώματος προαίρεσης 15%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 748.046,52€, Δικαίωμα Προαίρεσης
112.206,98€ ΦΠΑ 24%: 206.460,84).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως το τέλος του έτους 2023.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται από την 2/2021
Μελέτη της Διεύθυνσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου.
Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
της χαμηλότερης τιμής που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), επί της νόμιμα
διαμορφωμένης μέσης λιανικής τιμής πώλησης καυσίμων όπως αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο
Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων, που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αργολίδας (www.fuelprices.gr).»

1.4. Στο άρθρο 2.4.4 «Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών» της εν λόγω διακήρυξης αναφέρεται ότι «Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται
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προσφορές στις οποίες: […] γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.».

1.5. Στην υπ’ αριθμ. 2/2021 Μελέτη της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου και
πιο συγκεκριμένα στην Τεχνική Έκθεση αυτής αναφέρεται ότι «λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου η
παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στο πρατήριο του
προμηθευτή. Το πρατήριο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Άργους του
Δήμου Άργους – Μυκηνών.[…] Οι εργασίες ανεφοδιασμού των οχημάτων με καύσιμα θα γίνεται από το
προμηθευτή στο πρατήριό του.» Στην Συγγραφή Υποχρεώσεων και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αυτής
αναφέρεται ότι «Η παράδοση των καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου Άργους - Μυκηνών θα
γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στο πρατήριο του προμηθευτή. Το πρατήριο θα
πρέπει να είναι εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Άργους (πρώην Δήμος Άργους) του Δήμου Άργους
– Μυκηνών».

1.6. Προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, η οποία περιείχε τους ουσιώδεις όρους και στοιχεία της
διακήρυξης του διαγωνισμού, απεστάλη ηλεκτρονικά προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) στις 13/01/2022 και δημοσιεύθηκε στις 18/01/2022 με αριθμό αναφοράς
2022/S 012-025956, ενώ αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 22PROC009933423/18.01.2022).
Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΜΩΥΩΨΔ-6ΚΞ) και δημοσιεύτηκε στις
εφημερίδες ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στις 27/01/2022 και ΑΡΓΟΛΙΔΑ στις 25/01/2022.

Η Διακήρυξη, η μελέτη, το έντυπο οικονομικής προσφοράς και το ΕΕΕΣ δημοσιεύτηκαν στον διαδικτυακό
τόπο

του

Δήμου

(www.newargos.gr)

στις

19/01/2022,

καθώς

και

στη

διαδικτυακή

πύλη

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με
ημερομηνία δημοσίευσης στις 18/01/2022, όπου και έλαβε αριθμό συστήματος 153846, ο οποίος
τροποποιήθηκε σε 153846.1 στις 19/01/2022, μετά τη διόρθωση των στοιχείων προϋπολογισμού.

1.7. Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών παρείχε στην Αρχή πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr και στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, από την οποία διαπιστώθηκε ότι ως
ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίστηκε η 24/01/2022 και ώρα 10.00 π.μ. και ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ορίστηκε η 22/02/2022 και ώρα 3.00μ.μ.. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου
«Οικονομική Προσφορά»,

σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της διακήρυξης, ορίσθηκε η Τρίτη 01/03/2022 και

ώρα 10:00.
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1.8. Στη συνέχεια, στη 01/03/2022, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, η οποία είχε συσταθεί με την με
αρ. 310/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προέβη στην αποσφράγιση των προσφορών του εν
θέματι διαγωνισμού. Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1 Πρακτικό διαπιστώθηκε ότι «αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι δεν είχε υποβληθεί ΚΑΜΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισμό» και στη συνέχεια η Επιτροπή εισηγήθηκε «την ματαίωση της διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβασης επειδή αυτή απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς (§ 1α του Άρθρου
106 του Ν. 4412/2016) και την συνέχεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με

Προσφυγή στη

διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (§ 2α του Άρθρου 32 του Ν. 4412/2016).»

1.9. Ακολούθως, με την αριθ. 39/2022 απόφαση (απόσπασμα πρακτικών της 11ης/10.03.2022
συνεδρίασης – ΑΔΑ: ΩΤΡΓΩΨΔ-3ΑΒ) με θέμα «Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού Νο1 της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης Δήμου Άργους – Μυκηνών για τα έτη
2022 και 2023»» η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα: «1. Εγκρίνει ως έχει το από 01-03-2022 Πρακτικό
διαγωνισμού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης Δήμου
Άργους – Μυκηνών για τα έτη 2022 και 2023», 2. Εγκρίνει τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης επειδή αυτή απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς (§ 1α του Άρθρου 106 του Ν.
4412/2016) 3. Εγκρίνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης με Προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (§ 2α του Άρθρου 32 του Ν. 4412/2016) χωρίς
τροποποίηση των όρων της αρχικής Σύμβασης, ύστερα από την παροχή Σύμφωνης Γνώμης της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.»

1.10. Τέλος, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3502/11.03.2022 έγγραφό του, ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών
παρείχε βεβαίωση περί μη άσκησης προδικαστικής προσφυγής μέχρι την ημέρα έκδοσης της βεβαίωσης
«κατά των όρων της υπ’ αρίθμ.πρωτ. 737/17-01-2022 διακήρυξης ή κατά του κύρους του διαγωνισμού,
ούτε εκκρεμεί οποιαδήποτε άλλη ένσταση, προσφυγή, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ή άλλα ένδικα
βοηθήματα και έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής.»

1.11. Συνοψίζοντας, o Δήμος Άργους – Μυκηνών με το υπ' αρ. πρωτ. 3562/14.03.2022 έγγραφο– αίτημά
του προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της
Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) ν. 4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προσφύγει
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά τη διάταξη του άρθρου 32
παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης, προμήθειας καυσίμων κίνησης Δήμου Άργους
– Μυκηνών για τα έτη 2022 και 2023, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 860.253,50 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς ΦΠΑ, σε συνέχεια άγονου διαγωνισμού.
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ΙΙ. Νομικό πλαίσιο
2. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ`, υποπερίπτωση δδ` του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την
παροχή σύμφωνης γνώμης, ορίζει τα ακόλουθα: «δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που
αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων,
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47)
εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον
οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών
2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4412/2016.
Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις γενικές αρχές του ενωσιακού
και εθνικού δικαίου [...]».

3. Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ορίζει: «Ο παρών νόμος θεσπίζει
κανόνες: α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών
μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221) […]. Οι διατάξεις του
παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις συμβάσεις των
περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις
επιμέρους διατάξεις αυτού».

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

5. Η διάταξη του άρθρου 5 (‘’Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ)
2015/2170)’’) του ιδίου ως άνω νόμου ορίζει ότι:
«Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα
ακόλουθα: (...) γ) 209.000€ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη
κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές.
Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από
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κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις
αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄,[...]».

Συναφώς επισημαίνεται ότι, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1952 της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2021
(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L398/23 της 11.11.2021) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1953 της Επιτροπής της
10ης Νοεμβρίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L398/25 της 11.11.2021) που εφαρμόζονται για τη
διετία

1.1.2022 – 31.12.2023, τα κατώτατα χρηματικά όρια για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές

αναθεωρήθηκαν στο ποσό των 215.000€.

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

7. Στη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η οποία ενσωματώνει την
αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, προβλέπεται ότι: «2. Η
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες
συμβάσεις έργων, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 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 μία 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.
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Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει
υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 [...]».
8. Το άρθρο 59 του ν.4412/2016 ορίζει ότι: «1.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να
αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και
το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Εξαιρουμένων των συμβάσεων οι οποίες έχουν διαιρεθεί
υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 4, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους της
απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα
της σύμβασης ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341.[…]».

9. Αναφορικά με τo ανωτέρω, η αιτιολογική σκέψη της 2014/24/ΕΕ οδηγίας αναφέρει: «(78) δημόσιες
προμήθειες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των ΜΜΕ. Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τον Κώδικα Βέλτιστων Πρακτικών που περιλαμβάνεται στο έγγραφο
εργασίας της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2008, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Κώδικας Βέλτιστων Πρακτικών για
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών», παρέχοντας
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο εφαρμογής του πλαισίου δημόσιων προμηθειών κατά τρόπο που
διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ. Προς τούτο και για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, οι αναθέτουσες
αρχές θα πρέπει ιδίως να ενθαρρύνονται να υποδιαιρούν τις μεγάλες συμβάσεις σε παρτίδες. Η
υποδιαίρεση θα μπορούσε να γίνεται είτε σε ποσοτική βάση, ώστε το μέγεθος των επιμέρους συμβάσεων
να αντιστοιχεί καλύτερα στις δυνατότητες των ΜΜΕ, είτε σε ποιοτική βάση, αναλόγως του είδους και των
διαθέσιμων εξειδικεύσεων, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα το περιεχόμενο των επιμέρους συμβάσεων
στους εξειδικευμένους τομείς των ΜΜΕ ή σύμφωνα με τις διαδοχικές φάσεις των σχεδίων. Το μέγεθος και
το αντικείμενο των παρτίδων θα πρέπει να καθορίζεται ελεύθερα από την αναθέτουσα αρχή η οποία,
σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας, θα
πρέπει επίσης να μπορεί να αναθέτει κάποιες από τις παρτίδες χωρίς να εφαρμόζει τις διαδικασίες της
παρούσας οδηγίας. Η αναθέτουσα αρχή θα έχει καθήκον να εξετάζει την ορθότητα της υποδιαίρεσης
συμβάσεων σε παρτίδες και θα είναι ελεύθερη να αποφασίζει αυτόνομα, βάσει οιουδήποτε σκεπτικού
κρίνει πρόσφορο, χωρίς να υπόκειται σε διοικητική ή δικαστική εποπτεία. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή
αποφασίσει ότι δεν είναι σκόπιμη η υποδιαίρεση της σύμβασης σε παρτίδες, στη χωριστή έκθεση ή στα
έγγραφα της προμήθειας θα πρέπει να αναφέρονται οι κύριοι λόγοι αυτής της επιλογής. Τέτοιοι λόγοι θα
ήταν, επί παραδείγματι, να αποφανθεί η αναθέτουσα αρχή ότι η υποδιαίρεση εγκυμονεί τον κίνδυνο να
περιοριστεί ο ανταγωνισμός ή να γίνει η εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά δύσκολη από τεχνικής
απόψεως ή ακριβή, ή ότι η ανάγκη να συντονιστούν οι διάφοροι εργολάβοι των παρτίδων ενδέχεται να
θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύμβασης […]».
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10. Περαιτέρω, στην Κατευθυντήρια Οδηγία 17 της Αρχής (Απόφαση 181/2016 της Αρχής με Θέμα:
«Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων» αναφέρεται ότι: “[….] ΙΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (TMHMATA) Οι διατάξεις των
άρθρων 59 και 288 (άρθρα 46 και 65 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως) παρέχουν τη
δυνατότητα υποδιαίρεσης συμβάσεων σε τμήματα με σκοπό την ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω της
προώθησης της πρόσβασης και της διευκόλυνσης της συμμετοχής των ΜΜΕ στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων. Επιπλέον, η υποδιαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα προβλέπεται να αξιοποιήσει τις
εγγενείς δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, υπό την έννοια της ανάδειξης των
συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων σε διάφορους τομείς της εν γένει επιχειρηματικής και παραγωγικής
τους δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ως βασικές δυνατότητες τα κάτωθι: α) Κατά τις
διατάξεις των οικείων άρθρων 59 και 288, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς αντιστοίχως,
μπορούν να αναθέτουν μία (δημόσια) σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και να προσδιορίζουν
το αντικείμενο και μέγεθος αυτών. β) Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα,
περισσότερα ή για όλα τα τμήματα. γ) Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να
περιορίζουν τον προκαθορισμένο μέγιστο αριθμό των τμημάτων ανά προσφέροντα. δ) Οι αναθέτουσες
αρχές και αναθέτοντες φορείς δύνανται να αναθέτουν, κατά περίπτωση, περισσότερα του ενός τμημάτων
στον ίδιο προσφέροντα, συνδυάζοντας διάφορα ή όλα τα τμήματα. […]».

11. Στην Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) 27/2021 που εξέδωσε η Αρχή με τίτλο «Επαναλαμβανόμενες
πλημμέλειες –παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί κατά τα έτη 2017 έως 2021, στο πλαίσιο του ελέγχου
νομιμότητας της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας επί αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης της
Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, καθώς και εν γένει υποδείξεις -συστάσεις
που έχει απευθύνει η Αρχή με τις εκδοθείσες Γνώμες της επί αιτημάτων διαπραγμάτευσης, κατόπιν
επίκλησης των άρθρων 26 παρ. 2 περ. β’, 32 παρ. 2 περ. α’ και 269 περ. α’ του ν.4412/2016» (ΑΔΑ:
Ψ8Σ4ΟΞΤΒ-ΨΔ3), που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ειδικότερα
ζητήματα που αφορούν στην παράλειψη αιτιολόγησης της μη υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα
(πρβλ. σελ12-13 της Κ.Ο. 27)

, στην υποχρέωση μη συμπερίληψης στα έγγραφα της σύμβασης

γεωγραφικών περιορισμών ως κριτηρίων επιλογής (περιοριστικών όρων συμμετοχής) ή ως κριτηρίων
ανάθεσης (πρβλ. σελ14-15 της Κ.Ο. 27) καθώς και

περίληψης στα έγγραφα της σύμβασης όρων που είναι

σύμφωνοι με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και να μην αφίστανται αυτού
(πρβλ. σελ10-11 της Κ.Ο. 27).

12. Στο υπ’ αριθμ. 6601/13.12.2019 έγγραφο της Αρχής «Διευκρινίσεις επί ειδικότερων ζητημάτων που
ανακύπτουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών υγρών καυσίμων/λιπαντικών»
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σύμφωνα με το οποίο «η δυνατότητα να υποβάλλονται αρνητικές εκπτώσεις στους διαγωνισμούς
προμήθειας πετρελαιοειδών, προς αποτροπή διενέργειας άγονων διαγωνισμών, εισήχθη με την ειδική
ρύθμιση του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 (Α’ 93). Η εν λόγω διάταξη ορίζει ότι: «Το ποσοστό έκπτωσης
που προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη
διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.» Η ανωτέρω διάταξη
κρίθηκε ότι εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος και δεν αντίκειται σε κάποια συνταγματικά
προστατευόμενη δημοσιονομική αρχή 8. Σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση, με τη θέσπιση της εν
λόγω διάταξης «γίνεται προσπάθεια, μέσω της δυνατότητας υποβολής από τους συμμετέχοντες στους
διαγωνισμούς πετρελαιοειδών και αρνητικών ποσοστών εκπτώσεων, να αποφεύγονται οι άγονοι
διαγωνισμοί».
13. Τα οριζόμενα στον ν. 4782/2021 (Α’ 36/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» και ιδίως το
άρθρο 142 « Έναρξη ισχύος Μέρους Α`», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο :
«Άρθρο 142 -

Έναρξη ισχύος Μέρους Α`

1. Η ισχύς των διατάξεων:
α) του άρθρου 4, κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016,
β) των άρθρων 10, 20 παρ. 4, 34 κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 92 του ν.
4412/2016, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66 έως 79, 82 έως 86, 89 έως 93, 95 έως 98, 100, 131 και 138,
γ) [Καταργείται].
δ) του άρθρου 109, κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 7 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016, αρχίζει
από την 1η.9.2021
ε) των άρθρων 55, 108 κατά το μέρος που τροποποιεί την περ. α` της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016, και 134 αρχίζει από την 1η.3.2022.
2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το μέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016
(Α` 147), 7, 8, 9, 11, 12, 13, 42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 101, 108, εκτός της περ. α` της παρ. 11, 121
και 127 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το άρθρο 42, με το
οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, καταλαμβάνει και εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς,
κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτός εάν έχει χωρήσει οριστικός
αποκλεισμός του οικονομικού φορέα ή έχει εκδοθεί απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία έχει κρίνει
διαφορετικά.
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3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρχίζει από την 1η.6.2021, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Τα άρθρα 43 και 121 του ν. 4782/2021, με τα οποία
τροποποιήθηκαν τα άρθρα 103 και 310, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς,
κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος τους (1η.6.2021), διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτός εάν έχει χωρήσει
οριστικός αποκλεισμός του οικονομικού φορέα ή έχει εκδοθεί απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία
έχει κρίνει διαφορετικά».

14. Τα οριζόμενα στον ν. 4912/2022 (Α’ 59/2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και ιδίως τα άρθρα 17, παρ. 1 και 4 και 19 αυτού, όσον αφορά την
αρμοδιότητα της Αρχής για την παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ`,
υποπερίπτωση δδ` του ν. 4013/2011, σύμφωνα με τα οποία:

«Άρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις - Μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Αρχή του ν. 4013/2011 στην Αρχή του ν.
4412/2016
1.Από την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής
Δημόσιων Συμβάσεων του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με
το άρθρο 2 του παρόντος νόμου: (α) η Αρχή του ν. 4013/2011 (Α' 204) καταργείται και το σύνολο των
δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εννόμων σχέσεών της, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του ειδικού
τραπεζικού λογαριασμού της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς
άλλη διατύπωση στην Αρχή του ν. 4412/2016, (β) δίκες της Αρχής του ν. 4013/2011 συνεχίζονται χωρίς
διακοπή από την Αρχή του ν. 4412/2016, η οποία λογίζεται ως καθολικός διάδοχος της Αρχής του ν.
4013/2011, (γ) όλα τα υφιστάμενα ταμειακά υπόλοιπα της Αρχής του ν. 4013/2011 μεταφέρονται στην
Αρχή του ν. 4412/2016, η οποία συνεχίζει την εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού. […]
4.Μέχρι την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) του άρθρου 347 του ν. 4412/2016, η καταργούμενη Αρχή του ν.
4013/2011 εξακολουθεί να λειτουργεί με τα όργανα διοίκησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. […]
Άρθρο 19
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία διορίζονται ο Πρόεδρος και τουλάχιστον έξι
(6) Σύμβουλοι της Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016 (Α' 147),
καταργούνται: (α) τα άρθρα 1 έως 10 του ν. 4013/2011 (Α' 204) για την «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων» («Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» ή «Αρχή») και (β) το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 365 του ν. 4412/2016.».

11

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση
15. Το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου Άργους Μυκηνών αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης
προμήθειας με την έννοια της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 8 του ν. 4412/2016, η οποία
ενσωματώνει την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Δεδομένου ότι
πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών,
προϋπολογισθείσας αξίας του αιτήματος 860.253,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης και μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προκύπτει ότι συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής κατ’
άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ` υποπερίπτωση δδ` του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την παροχή
σύμφωνης γνώμης.

16. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο
στις περιοριστικώς απαριθμούμενες στα άρθρα 24 και 25 π.δ. 60/2007 και ήδη στα παρόμοιου
περιεχομένου 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 (βλ. ΔΕΕ, αποφάσεις της 18ης
Μαΐου 1995, C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. Ι-1249, σκέψη 23, της 28ης Μαρτίου 1996, C318/94, 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).

17. Η εφαρμογή

της διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του ν.4412/2016 της οποίας γίνεται ρητά

επίκληση από τον αιτούντα φορέα και στη βάση της οποίας οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν
δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση
σχετικής προκήρυξης προϋποθέτει:
α) να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία,
β) να μην έχει υποβληθεί κατά την ανωτέρω νομίμως διεξαχθείσα και προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή
διαδικασία, καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή
αιτήσεις συμμετοχής να μην κρίνεται κατάλληλη και
γ) να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης κατά την προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση. Επιπλέον, προϋποθέτει ότι σε περίπτωση σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προβεί στη διαβίβαση προς αυτήν, σχετικής εκθέσεως.
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18. Εν προκειμένω, από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου της υπό κρίση υπόθεσης, προκύπτουν τα
εξής:
18.1. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών, με τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 22PROC009933680, διενήργησε διεθνή
ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, συνολικού προϋπολογισμού 748.046,52€ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης (15%), 860.253,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ και 1.066.714,34€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δήμου Άργους-Μυκηνών για τα έτη 2022-2023», με χρόνο υλοποίησης της
προμήθειας από την υπογραφή σύμβασης έως τέλος του έτους 2023, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, ο δε διαγωνισμός απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν υπήρξε καμία προσφορά. Κατόπιν
αυτού, η αναθέτουσα αρχή αιτείται τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Όπως προκύπτει από το

ιστορικό, τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου, καθώς και τα στοιχεία της

διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, ως προς την κατάρτιση των όρων της ως άνω διακήρυξης, την τήρηση
των όρων δημοσιότητας και τη διενέργεια της διαδικασίας του διαγωνισμού με αριθμό συστήματος
153876, στον εν λόγω διαγωνισμό τηρήθηκαν οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας και δεν
διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες, οι οποίες βασίμως να λογίζονται ως συνεχόμενες με το
άγονο αποτέλεσμα του κατά τα ανωτέρω διεξαχθέντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Από τη μελέτη του φακέλου του εν λόγω αιτήματος προέκυψαν τα παρακάτω ευρήματα:
i. Όπως προκύπτει και από το τεύχος της διακήρυξης, στη συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης επιλέχθηκε
να μην υποδιαιρεθεί η σύμβαση σε τμήματα, κατά την έννοια του άρθρου 59 «Υποδιαίρεση συμβάσεων
τμήματα», ν.4412/2016 (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), χωρίς ωστόσο να αναφέρονται οι βασικοί
λόγοι αυτής της απόφασης της αναθέτουσας αρχής στα έγγραφα

της σύμβασης. Λαμβάνοντας

υπόψη το σκοπό που εξυπηρετούν οι διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 9-11 του κεφ.
«Νομικό Πλαίσιο» της παρούσης, ήτοι την ανάπτυξη του ανταγωνισμού μέσω της τμηματοποίησης και
της συμμετοχής των ΜΜΕ, επισημαίνεται στην αιτούσα η, κατ΄ αρχήν, υποχρέωση υποδιαίρεσης της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.4412/2016, το οποίο ενσωματώνει το αντίστοιχο άρθρο 46
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η οποία μπορεί να γίνει είτε σε ποσοτική βάση, ώστε το μέγεθος των
επιμέρους συμβάσεων να αντιστοιχεί καλύτερα στις δυνατότητες των ΜΜΕ, είτε σε ποιοτική βάση,
αναλόγως του είδους και των διαθέσιμων εξειδικεύσεων, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα το
περιεχόμενο των επιμέρους συμβάσεων στους εξειδικευμένους τομείς των ΜΜΕ ή σύμφωνα με τις
διαδοχικές φάσεις των σχεδίων.
Περαιτέρω, σε αντίθετη περίπτωση, όπως εν προκειμένω, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αναφέρει
τους βασικούς λόγους μη υποδιαίρεσης αυτής διαζευτικά είτε στα έγγραφα της σύμβασης είτε στην
ειδική έκθεση του άρθρου 341 του ίδιου ως άνω νόμου. Ως εκ τούτου, ενόψει απουσίας σχετικής
αναφοράς στα έγγραφα της σύμβασης, υπογραμμίζεται –σε κάθε περίπτωση- η ανάγκη αναφοράς των
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ως άνω λόγων περί μη υποδιαίρεσης της σύμβασης στην ειδική έκθεση του άρθρου 341, του ν.
4412/2016, σύμφωνα με την παρ. 3 του οποίου ορίζεται ότι: «Η έκθεση ή τα κύρια στοιχεία της
γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Αρχή κατόπιν αιτήσεώς τους».

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.5 της παρούσας, στην Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθμ. 2/2021
Μελέτης της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου –η οποία αποτελεί
συμβατικό τεύχος της διακήρυξης- αναφέρεται ότι «λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου η παράδοση
των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στο πρατήριο του
προμηθευτή. Το πρατήριο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Άργους του
Δήμου Άργους – Μυκηνών.[…] Οι εργασίες ανεφοδιασμού των οχημάτων με καύσιμα θα γίνεται από το
προμηθευτή στο πρατήριό του.» Επιπλέον, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και πιο συγκεκριμένα στο
άρθρο 5 αυτής αναφέρεται ότι «Η παράδοση των καυσίμων κίνησης των οχημάτων του Δήμου Άργους Μυκηνών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στο πρατήριο του προμηθευτή.
Το πρατήριο θα πρέπει να είναι εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Άργους (πρώην Δήμος
Άργους) του Δήμου Άργους – Μυκηνών». Αντίστοιχος όρος δεν έχει συμπεριληφθεί στη διακήρυξη και
ως εκ τούτου δύναται να θεωρηθεί ότι δεν περιορίζονται οι γενικές αρχές του ελεύθερου
ανταγωνισμού, καθώς δεν εξαρτάται η συμμετοχή υποψηφίων και άρα ο αποκλεισμός τους από
γεωγραφικό περιορισμό, σε κάθε περίπτωση όμως συνιστάται στην αναθέτουσα αρχή να καθίσταται
σαφές ότι η ως άνω αναφορά τίθεται ως ειδικός όρος εκτέλεσης της σύμβασης (και όχι ως όροςαπαίτηση συμμετοχής )».1

ii. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στον όρο του άρθρου 2.4.4 «Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» /
Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» της Διακήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο «Ως
απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: […] γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή», υπενθυμίζεται στην
αναθέτουσα αρχή η δυνατότητα να υποβάλλονται αρνητικές εκπτώσεις στους διαγωνισμούς
προμήθειας πετρελαιοειδών, προς αποτροπή διενέργειας άγονων διαγωνισμών, σύμφωνα με την
ειδική ρύθμιση του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 (Α’ 93)2, η οποία κρίθηκε ότι εξυπηρετεί σκοπό
δημοσίου συμφέροντος και δεν αντίκειται σε κάποια συνταγματικά προστατευόμενη δημοσιονομική
αρχή.

1

Πρβλ. υπ’ αριθμ. 6601/13.12.2019 έγγραφο της Αρχής «Διευκρινίσεις επί ειδικότερων ζητημάτων που ανακύπτουν σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών υγρών καυσίμων/λιπαντικών»
2«Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος,
μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως
αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
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iii. Το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, με αριθμ. πρωτ. 737/17.01.2022, προσαρμόσθηκε εν μέρει στις
διαδικασίες ανάθεσης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων όπως αυτές ορίζονται στο ν. 4412/2016,
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ίσχυε κατά την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης, ενώ διατηρήθηκαν
επιμέρους σημεία που απαιτούνταν από το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρονται:
α. Στην παράγραφο 2.2.2.1 περί εγγύησης συμμετοχής δεν αναφέρεται στο κείμενο η υποχρέωση
προσκόμισης των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής, πλην αυτών που εκδίδονται ηλεκτρονικά, σε
κλειστό φάκελο το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που
ορίζεται στην παρ. 3.1 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, τροποποίηση που εισήλθε στην παρ.1 του άρθρου 72 ν.4412/2016
με το άρθρο 21 ν.4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 142 ν.4782/2021.
β. Στην παράγραφο 2.2.2.3 περί των περιπτώσεων κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής δεν
αναφέρθηκαν οι περιπτώσεις υποβολής μη κατάλληλης προσφοράς, με την έννοια της περ. 46 της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, μη ανταπόκρισης στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας
αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η
προσφορά του απορριφθεί3, των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης
για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3

της διακήρυξης ή

η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τροποποίηση
που εισήλθε στην παρ.2 του άρθρου 72 ν.4412/2016 με το άρθρο 21 ν.4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021
σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 142 ν.4782/2021.
γ. Έχει τεθεί στην παράγραφο 2.2.3.2 των λόγων αποκλεισμού παράγραφος που ορίζει ότι «η
Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ», ενώ δεν διευκρινίζεται
3

Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016
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ότι οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 της διακήρυξης θεωρείται ότι δεν έχουν
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται, μη λαμβάνοντας υπόψιν τροποποιήσεις που εισήλθαν στο άρθρο 73
ν.4412/2016 με το άρθρο 22 ν.4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 (σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 142
ν.4782/2021).
δ. Αντίστοιχα, στην παράγραφο 2.2.3.4.γ δεν γίνεται αναφορά στην επιφύλαξη της παραγράφου 3β του
άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, τροποποίηση
που εισήλθε στο άρθρο 73 ν.4412/2016 με την παρ.3 άρθρο 235 κεφ. Η΄ν.4635/2019 με ισχύ την
30/10/2019.
ε. Στην παράγραφο 2.4.3.1 περί δικαιολογητικών συμμετοχής, δεν γίνεται αναφορά στη δυνατότητα
του οικονομικού φορέα να προσκομίσει συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να διευκρινίζει
τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,
όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 27 ν.4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο
142 ν.4782/2021.
στ. Δεν έχουν ενσωματωθεί στην παράγραφο 3.4 «Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική
Δικαστική Προστασία» οι αλλαγές που επήλθαν με τις τροποποιήσεις του άρθρου 138 ν. 4782/2021.

iv. Το κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ,

χωρίς να είναι συμπληρωμένα κάποια πεδία από

την αναθέτουσα αρχή, ως όφειλε, προκειμένου να καθίστανται διαφανείς και σαφείς οι όροι του
διαγωνισμού σε κάθε υποψήφιο οικονομικό φορέα. Πιο συγκεκριμένα:
α. Στην παράγραφο 2.1 «Έγγραφα της σύμβασης» δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός της προκήρυξης
και ο αριθμός ΑΔΑΜ της Διακήρυξης.
β. Στην παράγραφο 2.2.2. «Εγγύηση συμμετοχής» δεν έχει συμπληρωθεί η ημερομηνία ισχύος
αυτής.

v. Στην παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της Διακήρυξης, ως χρονικό περιθώριο ηλεκτρονικής
απάντησης αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων τέθηκαν οι τέσσερις (4) ημέρες, το οποίο ισχύει σε
περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, αντί των έξι (6) ημερών, βάσει της παρ.3 του άρθρου 60,
ν.4412/16 «Καθορισμός προθεσμιών».
Αναφορικά με τα παραπάνω και σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. ΕλΣυν Τμ.
VI3368/2011), «Η [...] αρχή της διαφάνειας που απορρέει από την αρχή της ίσης μεταχείρισης,
προϋποθέτει ότι όλοι οι όροι και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ανάθεσης αποτυπώνονται με σαφήνεια
και ακρίβεια στην οικεία διακήρυξη. Συνεπώς, η αρχή της διαφάνειας συνεπάγεται ότι όλα τα ουσιώδη
στοιχεία για την προσήκουσα κατανόηση του αντικειμένου της υπό σύναψη προμήθειας τίθενται σε γνώση
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όλων των υποψηφίων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να κατανοήσουν το ακριβές περιεχόμενο των
όρων της διακήρυξης και να τους ερμηνεύσουν με τον ίδιο τρόπο και αφετέρου να παρέχεται στην
αναθέτουσα αρχή η δυνατότητα να ελέγξει αποτελεσματικά εάν οι προσφορές των υποψηφίων
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν τον οικείο διαγωνισμό […] (Περαιτέρω, βλ. σχετ. Πρακτικά
Ολομ. Ε.Σ. της 27ης Γ.Σ. της 29.11.2000 και της 32ης Γ.Σ. της 20.12.2000, VI Τμ. Αποφάσεις 2246,
1778/2011, 3145/2010, 1652, 1723/2009, Πράξεις 22, 36, 46/2009, 2/2003, 8/2004, βλ. και Δ.Ε.Κ.,
12.12.2002 C470/99 «UniversaleBauκ.λπ.», σκ. 93 και 18.10.2001 «SIACConstructionLtd», σκ. 34 και 41 έως
44, 17.9.2002 ConcordiaBusFinlandOyAbκαι ΗelsinginKaupunki, HKL–Bussiliikenne, C513/99, σκ. 81 έως 83,
[…]).»
16.2. Ως προς τη μη υποβολή προσφοράς ή την μη ύπαρξη κατάλληλης προσφοράς:
Με την με αριθμ. 39/2022 Απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΤΡΓΩΨΔ-3ΑΒ) εγκρίθηκε

η «ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης επειδή αυτή απέβη άγονη λόγω μη υποβολής
προσφοράς (§ 1α του Άρθρου 106 του Ν. 4412/2016) και τη συνέχεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης με Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (§ 2α του
Άρθρου 32 του Ν. 4412/2016)», κατά τα αναλυτικώς ανωτέρω αναφερθέντα.

16.3

Ως προς τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης:

Στο υποβληθέν σχέδιο απόφασης του Δήμου προβλέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης «χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής Σύμβασης, για την ανάθεση «Προμήθειας
Καυσίμων κίνησης Δήμου Άργους – Μυκηνών για τα έτη 2022 και 2023», προϋπολογισθείσας δαπάνης
860.253,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους στην υπ’ αριθ.
πρωτ.737/17-01-2022 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Άργους-Μυκηνών του άγονου διαγωνισμού
που προηγήθηκε.»

Εν προκειμένω, οι διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις των όρων της διακήρυξης σε σχέση με τις προβλέψεις του
ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ίσχυε κατά το χρόνο προκήρυξης της διαδικασίας, δεν
διαφαίνεται να επηρέασαν το άγονο αποτέλεσμα του διαγωνισμού και επομένως να νόθευσαν τον
ανταγωνισμό. Σημειωτέον ότι δεν υπεβλήθη προδικαστική προσφυγή κατά όρων της διακήρυξης ή έστω
κάποιο διευκρινιστικό ερώτημα -σε σχέση με τα έγγραφα της σύμβασης- στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ,
από τα οποία να συνάγεται ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για υποβολή προσφοράς στη συγκεκριμένη
διαγωνιστική διαδικασία.

Τέλος, πέραν των επισημάνσεων που προαναφέρονται, η Αρχή συνιστά στον αναθέτοντα Ο.Τ.Α, όπως η
συμμόρφωση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του ιδίου ή άλλης
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αναθέτουσας αρχής - σε τυχόν μελλοντική διαδικασία που θα προκηρυχθεί – να είναι πλήρως
εναρμονισμένη με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και δη με το ν.
4412/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά και όχι ερμηνευόμενος ελεύθερα , αλλά στενά/
stricto sencu.

ΙV. Συμπέρασμα
Εν όψει των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή αυτού στις
προαναφερόμενες και ερμηνεύομενες διατάξεις, η Αρχή ομόφωνα αποφασίζει:
Την Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης
Δήμου Άργους – Μυκηνών για τα έτη 2022 και 2023, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 860.253,50 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς ΦΠΑ, σε συνέχεια άγονου ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσόμενων υπό του νόμου
προϋποθέσεων.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μιχαήλ Εκατομμάτης
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