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Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων του άρθρου 1.3 της 5199/17-11-22 διακήρυξης 
 

Με το παρόν διευκρινίζουμε σχετικά με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 της 5199/17-11-22 
διακήρυξης (ΑΔΑΜ 22PROC011620249).  

Οι λόγοι για το ότι « …Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα. Ο μέγιστος αριθμός 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε πέντε (5)» είναι οι παρακάτω: 

 Η θέσπιση υποχρέωσης των υποψηφίων προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για το 
σύνολο των ζητούμενων με τη διακήρυξη ειδών, δεν παραβιάζει το άρθρο 59 ν.4412/2016, καθώς 
θεσπίστηκε προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ΔΕΥΑΒ, για την απρόσκοπτη λειτουργία της, 
και της φύσης των προς προμήθεια ειδών, η δε επιλογή μας αυτή δεν εισάγει στη διαγωνιστική 
διαδικασία αθέμιτο περιορισμό του ανταγωνισμού. Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη 
διακήρυξη, υπήρχε υποχρέωση ανάθεσης της προμήθειας στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή 
στο σύνολο των ειδών (αθροιστικά), και όχι ανά είδος, ανάλογα με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 
που θα προσφερόταν μεμονωμένα για καθένα από αυτά, δεν στοιχειοθετεί εν προκειμένω 
παράβαση της αρχής της οικονομικότητας.  (Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 739/2019) 

 Λόγω της αλληλεξάρτησης και της συνάφειας του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, η 
επιτυχής και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτού του τύπου σύμβασης προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό 
συντονισμό και παρακολούθηση από έναν ανάδοχο οικονομικό φορέα που θα συγκεντρώνει την 
τεχνική ικανότητα και εμπειρία, να υλοποιεί με απόλυτη ασφάλεια την προμήθεια διαθέτοντας την 
αναγκαία ζητούμενη υποδομή και προσωπικό, αντί της διαίρεσης σε τμήματα και την εμπλοκή 
περισσότερων, δυσχερώς συντονιζόμενων, αναδόχων, ενώ ενδεχόμενη αδυναμία, ή αστοχία ενός 
αναδόχου ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο ή και αδυναμία εκτέλεσης των δράσεων άλλων αναδόχων.   

 Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της προκείμενης σύμβασης, η οποία αφορά σε 
προμήθεια για τις ανάγκες μόνον ενός νομικού προσώπου, της ΔΕΥΑΒ, συνεπαγόμενης δυσχέρειας 
συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών της και των περισσότερων προμηθευτών αυτού για τα διάφορα 
είδη, μη δυνάμενης να ελεγχθεί της ποιότητάς τους, προκαλώντας, κατά πάσα πιθανότητα, πλείστα 
λειτουργικά προβλήματα στη ΔΕΥΑΒ, εξανεμίζοντας, και μάλιστα σε βάρος του δημοσίου 
συμφέροντος, το όποιο όφελος ως εκ της ανάδειξης αναδόχων περισσότερων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.   (Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 1293/2019) 

 Η ομαδοποίηση των δύο ειδών (καύσιμα και λιπαντικά), η οποία αφορά σε προϊόντα που 
παγίως κρίνονται από τα Δικαστήρια ως ομοειδή, και η θέσπιση όρου- υποχρέωσης των υποψηφίων 
προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για όλα τα είδη, δεν εισήγαγε στη διαγωνιστική διαδικασία 
αθέμιτο περιορισμό του ανταγωνισμού, αλλά θεσπίστηκε προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της 
ΔΕΥΑΒ.  Εξάλλου, ο εν λόγω όρος δεν επιφέρει αυτόματο αποκλεισμό συγκεκριμένης κατηγορίας 
οικονομικών φορέων, ήτοι αυτών που δραστηριοποιούνται στην εμπορεία του ενός μόνο είδους, 
αφού αυτοί δύνανται να συμπράξουν με άλλους προμηθευτές για την υποβολή προσφοράς.  (Ελ. 
Συν. Τμ. 6 Απόφαση 528/2018). 
 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
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