
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

               

                    

  

     ΑΠΟΦΑΣΗ
     386 /2014

(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 22α Δεκεμβρίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:30 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         :   Ράϊκος Δημήτριος
2. Αντιπρόεδρος :   Μπουσουλέγκα Χριστίνα
3. Μέλη:                   Καραμανλής Ευάγγελος

       Κουλούρη Ιωάννα
                                    Λουρίκας Δημήτριος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
                                   Σταθακόπουλος Δημήτριος
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν

Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή

Εισηγήτρια: Μητσάκη Πολυξένη, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια κ. Μητσάκη καθώς και η Προϊσταμένη του
Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κ. Καξιρή, οι οποίες  αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας
και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.

Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου ο Δήμος Νέας Σμύρνης να προβεί στη
διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 περ. α' και 25
παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων, προϋπολογισμού 110.592,17€ μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  ήτοι  124.969,14€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  το  έτος  2015,  σε
συνέχεια  διεθνούς  ανοικτού  διαγωνισμού  στο  πλαίσιο  του  οποίου  για  τρεις  (3)  υποομάδες  αυτού  οι
σχετικές προσφορές απορρίφθηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και για άλλες
πέντε (5) υποομάδες αυτού δεν υποβλήθηκαν προσφορές (εν μέρει άγονος).

Με το με  αρ. πρωτ.  52128/12-11-2014 έγγραφο-αίτημα του Δήμου Νέας Σμύρνης και τα συνημμένα σε
αυτό έγγραφα (αρ. πρωτ. εισερχ. 4771/12-11-2014),  όπως συμπληρώθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος
της Αρχής, με το με αρ. πρωτ. 55270/02-12-2014 έγγραφο (αρ. πρωτ. εισερχ. 5092/02-12-2014), ο Δήμος
αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του
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ν. 4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την
ανάθεση  προμήθειας  τροφίμων,  συνολικού  προϋπολογισμού  110.592,17€  μη  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (ήτοι  124.969,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),  για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέας
Σμύρνης  και  των  νομικών  του  προσώπων,  ήτοι  των  ν.π.δ.δ.  «Κέντρο  Δραστηριότητας  Κοινωνικής
Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» και «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», για το έτος 2015, και, ειδικότερα:

α) αφενός των ειδών διατροφής των υποομάδων Α2στ, Β4 και Γ2 (είδη κρεοπωλείου),  προϋπολογισμού
58.811,40€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι 66.456,88€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%),  που
συνιστούν  τμήματα  (Αρ.Μελέτης:  55/2014)  του  διενεργηθέντος  διεθνούς  ανοικτού  μειοδοτικού
διαγωνισμού  (συνολικού  προϋπολογισμού  786.708,51€  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  ήτοι
890.306,11€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  13%  και  23%) και  για  τα  οποία  οι  σχετικές  προσφορές
απορρίφθηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατ’ επίκληση των διατάξεων του
άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007 και 

β)  αφετέρου  των  ειδών  διατροφής  των  υποομάδων  Α2δ,  Β1,  Β3  και  Γ4  (είδη  αρτοποιείου-
ζαχαροπλαστείου),  καθώς  και  της  υποομάδας  Β9  (γάλα),  προϋπολογισμού  51.780,77€  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  (ήτοι  58.512,26€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  13%),  που  συνιστούν
τμήματα  (Αρ.Μελέτης:  55/2014)  του  ίδιου  -ως  άνω  (υπό  α)-  διαγωνισμού  και  για  τα  οποία  δεν
υποβλήθηκαν προσφορές (εν μέρει άγονος διαγωνισμός), κατ' επίκληση των διατάξεων του  άρθρου 25
παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007. 

Ι. Ιστορικό - πραγματικά περιστατικά

Από το σύνολο των προσκομισθέντων στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Με την με αρ. 272/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Σμύρνης (ΑΔΑ: 7Σ32ΩΚ3-
ΧΓΛ), που ελήφθη κατά τη Συνεδρίασή της με αρ. 22/23-07-2014, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
της  με  αρ.  55/2014  ενιαίας  Μελέτης  του  Τμήματος  Κοινωνικής  Πολιτικής  του  Δήμου  και  οι  όροι
διενέργειας  δημόσιου  διεθνούς  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  τροφίμων  (ειδών  παντοπωλείου  -
ελαιολάδου, ειδών οπωροπωλείου, ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου, κατεψυγμένων ειδών/ψαριών
– λαχανικών,  ειδών κρεοπωλείου, αναψυκτικών,  γάλακτος,  αυγών),  για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου  Νέας  Σμύρνης  και  των  νομικών  προσώπων  του,  ήτοι  των  ν.π.δ.δ.  «Κέντρο  Δραστηριότητας
Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» και «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας  και  Αλληλεγγύης  Δήμου  Νέας  Σμύρνης»,  για  το  έτος  2015,  συνολικού  προϋπολογισμού
786.708,51€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι 890.306,11€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και
23%). Η αναγκαιότητα προμήθειας των ως άνω ειδών διαπιστώθηκε για το Δήμο Νέας Σμύρνης με την με
αρ.  183/2014  (ΑΔΑ:  7Λ50ΩΚ3-96Ε)  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου,  για  το  Κέντρο
Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη με την με αρ. 41/2014  (ΑΔΑ:
7ΔΞΒΟΕ5Ε-Ρ0Ξ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
και  Αλληλεγγύης με την με αρ.  84/2014  (ΑΔΑ:  73ΩΩΟΛ9Π-ΙΕ0)  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
αυτού.
2.  Ακολούθως,  με την με αρ.  πρωτ.  38135/01-08-2014  διακήρυξη  (ΑΔΑ: ΒΤΤ8ΩΚ3-ΖΝΟ), προκηρύχθηκε
διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την  «Προμήθεια ειδών διατροφής 2015»  (CPV: 15800000-6),  για τις
ανάγκες  του  Δήμου  Νέας  Σμύρνης  και  των  νομικών  προσώπων  του,  συνολικού  προϋπολογισμού
890.306,11€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  13%  και  23%.  Ως  κριτήριο  κατακύρωσης  ορίστηκε,  κατά
περίπτωση,  η  χαμηλότερη  τιμή  ή  η  μεγαλύτερη  ποσοστιαία  έκπτωση  επί  τοις  εκατό  (%)  στη  νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  της  υπηρεσίας  εμπορίου  της
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006, για κάθε υποομάδα των
προς προμήθεια ειδών χωριστά ή για το σύνολο των υποομάδων της μελέτης. Ως ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού ορίστηκε η 19η-09-2014.
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3. Ειδικότερα,  σύμφωνα με τους όρους της  ως άνω Διακήρυξης  και  την με  αρ.  55/2014 Μελέτη που
προσαρτάται σε αυτήν:
3.1.  Η  δαπάνη της  εν  λόγω  προμήθειας  (Άρθρο  2ο  “Προϋπολογισμός”)  ανέρχεται  στο  ποσό  των
786.708,51€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι 890.306,11€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και
23%).
3.2. Αναφορικά με τις απαιτούμενες εγγυήσεις, το Άρθρο 10ο (“Εγγυήσεις”) ορίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν: «10.1 Εγγύηση συμμετοχής (Υπ.Απ. 11389/1993 άρθρο
26 παρ. 1) α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο
των ειδών, ορίζεται σε ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. (δηλαδή
τουλάχιστον  39.335,42€)  και  βεβαιώνεται  με  την  προσκόμιση  ισόποσου  γραμματίου  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ή  άλλου  αναγνωρισμένου  ιδρύματος  ή  εγγυητικής  επιστολής
αναγνωρισμένης τράπεζας, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό. β) Για
την  εγγύηση  συμμετοχής  ως  συνολικός  «προϋπολογισμός»  της  προμήθειας  νοείται  ο  ενδεικτικός
προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου. γ) Όταν η προσφορά αφορά μέρος
των  προς  προμήθεια  ειδών,  γίνεται  δεκτή  και  στην  περίπτωση  που  η  εγγύηση  καλύπτει  το
προαναφερόμενο ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί
του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την
περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από
την εγγύηση.  [...]  10.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Υπ.Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 2) Ο προμηθευτής
στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει  εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης,  το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον
Φ.Π.Α. [...]».
3.3. Αναφορικά  με  την  ομαδοποίηση της  υπό  ανάθεση  προμήθειας  και  τη  δυνατότητα  τμηματικής
υποβολής προσφορών, στο Άρθρο 11ο [“Τρόπος κατάθεσης προσφορών (Υπ.Απ. 11389/1993 άρθρο 11)-
Φάκελος  Προσφοράς  (Υπ.Απ.  11389/1993  άρθρο  12)”]  ορίζεται  -μεταξύ  άλλων-  ότι:  «[...]  Οι
συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες υποομάδες. Η προσφορά θα
αφορά το σύνολο των προϊόντων έκαστης υποομάδας. [...]». Με βάση την με αρ. 55/2014 Μελέτη του ως
άνω  διαγωνισμού,  καθώς  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  προς  προμήθεια  ειδών  και  το  σχετικό
ενδεικτικό  προϋπολογισμό  που  προσαρτώνται  σε  αυτήν,  η  προμήθεια  τροφίμων  για  τις  ανάγκες  του
Δήμου Νέας Σμύρνης και  των νομικών προσώπων του,  για το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως
31/12/2015, υποδιαιρείται καταρχήν σε τρεις (3) ομάδες, ανά φορέα-νομικό πρόσωπο, και περαιτέρω σε
είκοσι έξι (26) υποομάδες, ως εξής:

Ομάδα Α': Δήμος Νέας Σμύρνης

Α1.: Κοινωνικό Παντοπωλείο

Υποομάδα Είδος τροφίμων Προϋπολογισμός

 Α1α) Πίνακας Παντοπωλείου 316.150,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
(357.249,50€ με Φ.Π.Α. 13%)

 Α1β)  Πίνακας Ελαιόλαδου 66.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
(75.371,00€ με Φ.Π.Α. 13%)

Α2.:   Κοινωνικό Συσσίτιο 

Υποομάδα Είδος τροφίμων Προϋπολογισμός

 Α2α)  Πίνακας Παντοπωλείου 28.317,50€ χωρίς Φ.Π.Α.
(31.998,78€ με Φ.Π.Α. 13%)

Α2β) Πίνακας Οπωροπωλείου 13.583,70€ χωρίς Φ.Π.Α.
(15.349,59€ με Φ.Π.Α. 13%)

Α2γ) Πίνακας Ελαιόλαδου 3.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
(4.181,00€ με Φ.Π.Α. 13%)
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Α2δ) Πίνακας Αρτοποιείο-
Ζαχαροπλαστείο

11.770,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
(13.300,10€ με Φ.Π.Α. 13%)

 Α2ε) Πίνακας Κατεψυγμένα Ψάρια 4.975,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
(5.621,75€ με Φ.Π.Α. 13%)

Α2στ) Πίνακας Κρεοπωλείου 19.050,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
(21.526,50€ με Φ.Π.Α. 13%)

Α2ζ) Πίνακας Αναψυκτικών 3.350,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
(4.120,50€ με Φ.Π.Α. 23%)

Α3.: Γάλα Εργαζομένων 

Υποομάδα Είδος τροφίμων Προϋπολογισμός

Α3α) Πίνακας Γάλακτος 94.894,80€ χωρίς Φ.Π.Α.
(107.231,12€ με Φ.Π.Α. 13%)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α': 562.491,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
(635.949,84€ με Φ.Π.Α.)

Ομάδα Β': Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης Ν.Π.Δ.Δ. 

Υποομάδα Είδος τροφίμων Προϋπολογισμός

Β1) Πίνακας Αρτοποιείου 11.282,50€ χωρίς Φ.Π.Α.
(12.749,22€ με Φ.Π.Α. 13%)

Β2) Πίνακας Παντοπωλείου 59.995,05€ χωρίς Φ.Π.Α.
(67.794,41€ με Φ.Π.Α. 13%)

Β3) Πίνακας Ζαχαροπλαστείου 14.731,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
(16.646,03€ με Φ.Π.Α. 13%)

Β4) Πίνακας Κρεοπωλείου 30.975,50€ χωρίς Φ.Π.Α.
(35.002,31€ με Φ.Π.Α. 13%)

Β5) Πίνακας Οπωροπωλείου 27.774,95€ χωρίς Φ.Π.Α.
(31.385,69€ με Φ.Π.Α. 13%)

Β6) Πίνακας Κατεψυγμένα Ψάρια 7.960,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
(8.994,80€ με Φ.Π.Α. 13%)

Β7) Πίνακας Ελαιόλαδο 11.525,50€ χωρίς Φ.Π.Α.
(13.023,81€ με Φ.Π.Α. 13%)

Β8) Πίνακας Αναψυκτικών 9.486,50€ χωρίς Φ.Π.Α.
(11.668,40€ με Φ.Π.Α. 23%)

Β9) Πίνακας Γάλακτος 5.220,32€ χωρίς Φ.Π.Α.
(5.898,96€ με Φ.Π.Α. 13%)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β': 178.951,32€ χωρίς Φ.Π.Α.
(203.163,63€ με Φ.Π.Α.)

Ομάδα Γ': Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου
Νέας Σμύρνης Ν.Π.Δ.Δ. 

Υποομάδα Είδος τροφίμων Προϋπολογισμός

Γ1) Πίνακας Παντοπωλείου 13.351,10€ χωρίς Φ.Π.Α.
(15.086,74€ με Φ.Π.Α. 13%)

Γ2) Πίνακας Κρεοπωλείου 8.785,90€ χωρίς Φ.Π.Α.
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(9.928,07€ με Φ.Π.Α. 13%)

Γ3) Πίνακας Οπωροπωλείου 9.143,74€ χωρίς Φ.Π.Α.
(10.332,43€ με Φ.Π.Α. 13%)

Γ4) Πίνακας Αρτοποιείου &
Ζαχαροπλαστικής

8.776,95€ χωρίς Φ.Π.Α.
(9.917,95€ με Φ.Π.Α. 13%)

Γ5) Αυγά 420,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 
(474,60€ με Φ.Π.Α. 13%)

Γ6) Κατεψυγμένα Προϊόντα 4.370,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
(4.938,10€ με Φ.Π.Α. 13%)

Γ7) Πίνακας Αναψυκτικών 418,50€ χωρίς Φ.Π.Α. 
(514,75€ με Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ': 45.266,19€ χωρίς Φ.Π.Α.
(51.192,64€ με Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α' + Β' + Γ': 786.708,51€ χωρίς Φ.Π.Α.
(890.306,11€ με Φ.Π.Α.)

3.4. Αναφορικά με το κριτήριο κατακύρωσης:

3.4.1. Στην πρώτη σελίδα της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης
ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή ή τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  της  υπηρεσίας  εμπορίου  της
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006,  για κάθε υποομάδα
των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά ή για το σύνολο των υποομάδων της μελέτης.».
3.4.2. Στην Τεχνική Έκθεση (σελ. 3) εξειδικεύεται περαιτέρω το κριτήριο κατακύρωσης ως εξής: «[...] για τα
ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%)  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας
εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα
υπόλοιπα  είδη  παντοπωλείου,  είδη  αρτοποιείου  –  ζαχαροπλαστικής,  αναψυκτικά  και  το  γάλα
εργαζομένων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρουν τη  χαμηλότερη
τιμή στις τιμές της μελέτης.». 
3.4.3. Στο σχετικό Άρθρο 15ο [“Αξιολόγηση προσφορών (Υπ.Απ.  11389/1993 άρθρο 20)”]  ορίζεται  ότι:
«15.1 Όταν κριτήριο,  για την τελική επιλογή του προμηθευτή για κάθε προς προμήθεια είδος,  είναι η
χαμηλότερη τιμή, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών: α) Η
συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. β)
Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.  15.2
Όταν  κριτήριο,  για  την  τελική  επιλογή  του  προμηθευτή  για  κάθε  προς  προμήθεια  είδος,  είναι  το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε Μέσης Ημερήσιας Τιμής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας
εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των
προσφορών:  α)  Η  συμφωνία  της  προσφοράς  προς  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές  της  μελέτης.  β)  Ο  ανταγωνισμός  που  αναπτύχθηκε.  γ)  Η  προσφερόμενη  τιμή  η  οποία
προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης ημερήσιας τιμής, σε σχέση με τιμές που
προσφέρθηκαν  σε  προηγούμενους  διαγωνισμούς  και  την  τρέχουσα  στην  αγορά  τιμή  για  όμοιο  ή
παρεμφερές είδος. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της διακήρυξης υποψήφιο προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία
πλήρης και οικονομικότερη. [...].».

5



4. Περίληψη της ως άνω διακήρυξης:
α)  απεστάλη  ηλεκτρονικά  για  δημοσίευση  (e-notice) στο  Συμπλήρωμα της Επίσημης  Εφημερίδας  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) στις 06-08-2014, 
β) δημοσιεύθηκε  στον  εθνικό  τύπο  στις  οικονομικές  εφημερίδες  “ΕΦΗΜΕΡΙΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  &
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ”  και  “ΗΧΩ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ”  στις  08-08-2014  και  στις  τοπικές  εφημερίδες
“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ” στις 08-08-2014, “ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ” στις 30-08-2014 και “ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ” στις 05-
09-2014,  καθώς  και  στο  με  αρ.  534/08-08-2014 Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 
γ)  αναρτήθηκε  στο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (ΑΔΑ:  7Φ51ΩΚ3-ΗΔ5),  καθώς και  στον  ιστότοπο  του Δήμου
(http://www.  neasmyrni.gov.gr)  στις  08-08-2014,  μέσω  του  οποίου  παρασχέθηκε  μάλιστα  άμεση  και
πλήρης ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού, και
δ) καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  με  κωδικό
ΑΔΑΜ 14PROC002236254/2014-08-12.
5. Σύμφωνα  με  το  με  αρ.  1/07-10-2014  Πρακτικό  της,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης
Διαγωνισμών  Προμηθειών  του  Δήμου  (η  οποία συγκροτήθηκε  με  την  με  αρ.  154/2014  απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου), διαπίστωσε κατά την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(19-09-2014) ότι είχαν υποβληθεί προσφορές από οκτώ (8) συμμετέχοντες και, πιο αναλυτικά, από τους
εξής:  α)  ΚΑΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  β)  OK ANYTIME MARKETS,  γ)  ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΝΤΙΚΑΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε., δ) ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ, ε) ΛΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, στ) ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ζ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΣΗΣ Α.Ε. και η) ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. Στη συνέχεια, η ίδια Επιτροπή προέβη σε καταγραφή και μονογραφή των
δικαιολογητικών συμμετοχής των ανωτέρω συμμετεχόντων και όρισε την 26η/09/2014 ως ημερομηνία
αποσφράγισης των φακέλων των τεχνικών προσφορών λόγω έλλειψης χρόνου.

Ακολούθως, σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό, στις 26/09/2014 η ίδια Επιτροπή κατέγραψε τις τεχνικές
προσφορές,  προέβη  σε  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  και
εισηγήθηκε τα κάτωθι:
«Δεν γίνονται δεκτές οι παρακάτω προσφορές:
1) ΚΑΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, για τους παρακάτω λόγους:
I.  Το ποσό που αναγράφεται στην  εγγυητική επιστολή υπολείπεται κατά 3.335,00€ από το απαιτούμενο
ποσό  της  εγγυητικής  που  αντιστοιχεί  στο  σύνολο  των  υποομάδων  για  τις  οποίες  κατέθεσε  τεχνική
προσφορά.
II.  Δεν  προσκόμισε  ένορκη  δήλωση  του  προμηθευτή  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή
συμβολαιογράφου σύμφωνα με την παράγραφο α.9.11 του άρθρου 9.
III.  Δεν  προσκόμισε  βεβαίωση πληρωμής από το  επικουρικό ταμείο  ασφάλισης  που  αναφέρεται  στην
παράγραφο  α.9.5  του  άρθρου  9  των  όρων  διακήρυξης,  στην  οποία  υποχρεούται  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν.4052/2012.
2) OK ANYTIME MARKETS
I. Στο κείμενο της εγγυητικής επιστολής δεν αναγράφονται οι παράγραφοι στ.10 και στ.12 του άρθρου 10
των όρων διακήρυξης.
II. Η ασφαλιστική βεβαίωση του ΙΚΑ δεν ισχύει για συμμετοχή σε Δημόσιους διαγωνισμούς.
III.  Στην  Τεχνική  προσφορά  διαπιστώθηκαν  διαφορές  στις  συσκευασίες,  σε  σχέση  με  τις  Τεχνικές
Προδιαγραφές της μελέτης, σε προϊόντα που τιμολογούνται ανά τεμάχιο, με συνέπεια να καθιστούν την
προσφορά μη συγκρίσιμη.
IV. Δεν κατατέθηκαν εις διπλούν τα αντίγραφα των δικαιολογητικών, όπως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο
11 των όρων διακήρυξης.
3) ΛΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
I.  Δεν κατατέθηκε απόσπασμα ποινικού μητρώου, ως όφειλε επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με την
παράγραφο  α.9.2  του  άρθρου  9  των  όρων  διακήρυξης,  αλλά  κατέθεσε  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  έχει
καταθέσει αίτηση για έκδοση αποσπάσματος ποινικού μητρώου καθώς και την αντίστοιχη αίτηση στα ΚΕΠ.
4) ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.
I. Η φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης που κατέθεσε αναγράφει διαφορετική διεύθυνση ως έδρα
της επιχείρησης από την διεύθυνση που αναγράφεται ως έδρα στα υπόλοιπα δικαιολογητικά, χωρίς να
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προκύπτει από άλλο έγγραφο ότι η εταιρεία έχει αλλάξει έδρα.
II. Δεν κατέθεσε το φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (ΦΕΚ) ή το αντίστοιχο τελευταίο τροποποιημένο
καταστατικό (Αρ. Καταχ. Γ.Ε. ΜΗ: 204016/10-6-2014) που αναγράφεται στο με αρ. πρωτ. 30224/26/8/2014
πιστοποιητικό  του  Εμπορικού  και  Βιομηχανικού  επιμελητηρίου  Πειραιώς,  που  ζητείται  με  ποινή
αποκλεισμού στην παράγραφο α.9.12 του άρθρου 9 των όρων διακήρυξης.   
Επομένως στον διαγωνισμό συνεχίζουν και θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές των:
1. ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.
2. ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ
3. ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε.».  
6. Κατά του προαναφερθέντος, με αρ. 1/07-10-2014 Πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού, το οποίο
αναρτήθηκε στις 08-10-2014 με σχετική γνωστοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες, ασκήθηκαν οι με αρ.
πρωτ. 46830/08-10-2014 και 46959/09-10-2014 ενστάσεις  των Ευάγγελου Καλέμη και Νικόλαου Λίτου,
αντίστοιχα, οι οποίες μετέπειτα απορρίφθηκαν (βλ. σχετ. κατωτέρω, υπό 9).
7. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το με αρ. 2/13-10-2014 Πρακτικό της, η Επιτροπή του διαγωνισμού προέβη
σε  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  των  συμμετεχόντων  που  δεν  απορρίφθηκαν  κατά  το
προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, ήτοι των: α) ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ κ
ΣΙΑ  Ε.Ε.,  β)  ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ,  γ)  ΚΙΑΜΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  και  δ)  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΟΣΗΣ  Α.Ε.  και  εξέτασε  τη
συμφωνία αυτών με την με αρ.  55/2014 Μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.  Με αυθημερόν
(13/10/2014) Γνωμοδότησή της, η Επιτροπή, κατόπιν των συνεδριάσεων της 19-09-2014, της 26-09-2014
και της 13-10-2014, εισηγήθηκε για κάθε υποομάδα ως εξής:
Α1α) Πίνακας παντοπωλείου ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ

κ ΣΙΑ Ε.Ε. 

Α1β) Πίνακας Ελαιόλαδου ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
κ ΣΙΑ Ε.Ε.

Α2α) Πίνακας Παντοπωλείου ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
κ ΣΙΑ Ε.Ε.

Α2β) Πίνακας Οπωροπωλείου ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α2γ) Πίνακας Ελαιόλαδου ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
κ ΣΙΑ Ε.Ε.

Α2δ) Πίνακας Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά – Άγονος

Α2ε) Πίνακας Κατεψυγμένα Ψάρια ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
κ ΣΙΑ Ε.Ε.

Α2στ) Πίνακας Κρεοπωλείου Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά – Άγονος 

Α2ζ) Πίνακας Αναψυκτικών ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
κ ΣΙΑ Ε.Ε.

Α3) Πίνακας γάλακτος ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ

Β1) Πίνακας Αρτοποιείου Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά – Άγονος

Β2) Πίνακας Παντοπωλείου ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
κ ΣΙΑ Ε.Ε.

Β3) Πίνακας Ζαχαροπλαστείου Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά – Άγονος

Β4) Πίνακας Κρεοπωλείου Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά – Άγονος

Β5) Πίνακας Οπωροπωλείου ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Β6) Πίνακας Κατεψυγμένα Ψάρια ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
κ ΣΙΑ Ε.Ε.
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Β7) Πίνακας Ελαιόλαδο ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
κ ΣΙΑ Ε.Ε.

Β8) Πίνακας Αναψυκτικών ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
κ ΣΙΑ Ε.Ε. 

Β9) Πίνακας Γάλακτος Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά – Άγονος 

Γ1) Πίνακας Παντοπωλείου ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
κ ΣΙΑ Ε.Ε. 

Γ2) Πίνακας Κρεοπωλείου Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά – Άγονος 

Γ3) Πίνακας Οπωροπωλείου ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Γ4) Πίνακας Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής Δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά – Άγονος 

Γ5) Αυγά ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
κ ΣΙΑ Ε.Ε.

Γ6) Κατεψυγμένα Προϊόντα ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
κ ΣΙΑ Ε.Ε.

Γ7) Πίνακας Αναψυκτικών ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
κ ΣΙΑ Ε.Ε.

8. Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 48369/20-10-2014 έγγραφό της προς την Οικονομική Επιτροπή, η
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών:
α) εισηγήθηκε την απόρριψη των προαναφερθεισών (υπό 6) ενστάσεων των κ.κ.Ευάγγελου Καλέμη και
Νικόλαου Λίτου, αντίστοιχα, κατά του με αρ. 1 Πρακτικού του εν θέματι διαγωνισμού, για τους λόγους
που εκεί αναλυτικά αναφέρονται, και
β) της διαβίβασε τα με αρ. 1/07-10-2014 και 2/13-10-2014 Πρακτικά της, καθώς και την από 13-10-2014
Γνωμοδότησή της. 
9. Με την με αρ. 326/2014 (ΑΔΑ: Ω0ΒΓΩΚ3-10Λ/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασή της (Συνεδρίαση 2η/20-10-
2014), η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τα εξής:
Α) Απέρριψε ομόφωνα τις προαναφερθείσες (υπό 6) ενστάσεις,
Β) Κατακύρωσε ομόφωνα τα με αρ. 1/07-10-2014 και 2/13-10-2014 Πρακτικά, καθώς και την από 13-10-
2014 Γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού και κήρυξε μειοδότες τους κάτωθι:
α)   ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε., για τις ακόλουθες υποομάδες:
Α1α) Πίνακας παντοπωλείου, έναντι ποσού 209.520,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Α1β) Πίνακας Ελαιόλαδου, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 8%
Α2α) Πίνακας Παντοπωλείου, έναντι ποσού 21.747,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Α2γ) Πίνακας Ελαιόλαδου, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 6%
Α2ε) Πίνακας Κατεψυγμένα Ψάρια, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 7%
Α2ζ) Πίνακας Αναψυκτικών, έναντι ποσού 3.100,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Β2) Πίνακας Παντοπωλείου, έναντι ποσού 45.070,70€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Β6) Πίνακας Κατεψυγμένα Ψάρια, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 8%
Β7) Πίνακας Ελαιόλαδου, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 6%
Β8) Πίνακας Αναψυκτικών, έναντι ποσού 8.689,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
Γ1) Πίνακας Παντοπωλείου, έναντι ποσού 9.267,60€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
Γ5) Πίνακας Αυγά, έναντι ποσού 360,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Γ6) Πίνακας Κατεψυγμένα Προϊόντα, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 8% και 2%
Γ7) Πίνακας Αναψυκτικών, έναντι ποσού 357,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
β) ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, για τις ακόλουθες υποομάδες:
Α2β) Πίνακας Οπωροπωλείου, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 17%
Β5) Πίνακας Οπωροπωλείου, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 17%
Γ3) Πίνακας Οπωροπωλείου, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 17% και
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γ) ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ, για την ακόλουθη υποομάδα:
Α3) Πίνακας γάλακτος, έναντι ποσού 92.664,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Και
Γ) Κήρυξε άγονο το διαγωνισμό:
α) αφενός ως προς τις υποομάδες Α2δ) (Πίνακας Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο), Β1) (Πίνακας Αρτοποιείου),
Β3)  (Πίνακας  Ζαχαροπλαστείου) και  Γ4)  (Πίνακας  Αρτοποιείου  &  Ζαχαροπλαστικής),  καθώς  και  την
υποομάδα Β9) (Γάλα), για τις οποίες «δεν κατετέθη καμία οικονομική προσφορά» και
β)  αφετέρου  ως  προς  τις  υποομάδες  Α2στ)  (Πίνακας  Κρεοπωλείου),  Β4)  (Πίνακας  Κρεοπωλείου),  Β9)
(Πίνακας  Γάλακτος) και  Γ2)  (Πίνακας  Κρεοπωλείου),  για  τις  οποίες  «οι  οικονομικές  προσφορές  που
κατατέθηκαν, απορρίφθηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών» και, ως εκ τούτου, εισηγήθηκε στο
Δημοτικό Συμβούλιο την υιοθέτηση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης.
10. Περαιτέρω, με το με αρ. πρωτ. 55296/01-12-2014 έγγραφό του, το οποίο απεστάλη στην Αρχή -μεταξύ
άλλων-  ως συνημμένο στο με  αρ.  πρωτ.  55270/02-12-2014 συμπληρωματικό  έγγραφό του (αρ.  πρωτ.
εισερχ.  5092/02-12-2014),  ο  Δήμος  διευκρίνισε  σε  σχέση  με  τις  υποομάδες  Α2στ,  Β4  και  Γ2  (είδη
κρεοπωλείου) ότι «[...] κατατέθηκαν οι προσφορές του κ. Λίτου Νικόλαου και της εταιρείας ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.
Οι προσφορές των παραπάνω εταιρειών κρίθηκαν απαράδεκτες σύμφωνα με το συνημμένο Πρακτικό Νο1
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών [...]».
11. Κατόπιν των ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή, με το με αρ. πρωτ. 52128/12-11-2014 έγγραφο αίτημά της
και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα (αρ. πρωτ. εισερχ. 4771/12-11-2014), όπως συμπληρώθηκε, το οποίο
συνοδεύεται και από σχέδιο απόφασης, αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, προκειμένου
να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων, για την
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέας Σμύρνης και των νομικών προσώπων του, ήτοι των ν.π.δ.δ. «Κέντρο
Δραστηριότητας  Κοινωνικής  Προστασίας  Παιδιών και  Νέων –  Εθνική  Στέγη  Δήμου Νέας  Σμύρνης» και
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»,  για το έτος 2015,  συνολικού
προϋπολογισμού 110.592,17€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 124.969,14€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και, ειδικότερα:
α) αφενός των ειδών διατροφής των υποομάδων Α2στ, Β4 και Γ2 (είδη κρεοπωλείου),  προϋπολογισμού
58.811,40€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι 66.456,88€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%),  που
συνιστούν  τμήματα  (Αρ.Μελέτης:  55/2014)  του  διενεργηθέντος  διεθνούς  ανοικτού  μειοδοτικού
διαγωνισμού  (συνολικού  προϋπολογισμού  786.708,51€  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  ήτοι
890.306,11€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  13%  και  23%) και  για  τα  οποία  οι  σχετικές  προσφορές
απορρίφθηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατ’ επίκληση των διατάξεων του
άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007 και 

β)  αφετέρου  των  ειδών  διατροφής  των  υποομάδων  Α2δ,  Β1,  Β3  και  Γ4  (είδη  αρτοποιείου-
ζαχαροπλαστείου),  καθώς  και  της  υποομάδας  Β9  (γάλα),  προϋπολογισμού  51.780,77€  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  (ήτοι  58.512,26€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  13%),  που  συνιστούν
τμήματα (Αρ.Μελέτης: 55/2014) του ίδιου διαγωνισμού και για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές (εν
μέρει άγονος διαγωνισμός), κατ' επίκληση των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007. 

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

12. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. δδ' της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, όπως
ισχύει, «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 .  Η εν
λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την περιέλευση
του  σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά
περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής. Με
την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. [...]».
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13. Οι σχετικές διατάξεις 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)
ορίζουν τα ακόλουθα:
13.1.  Σύμφωνα με τη διάταξη του  άρθρου 3  ορίζεται ότι:  «Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους
οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ενεργώντας με διαφάνεια».
13.2. Σύμφωνα με  το  άρθρο  6  παρ.  1,  «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  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 με αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης
Δεκεμβρίου  2013  για  την  τροποποίηση  των  Οδηγιών  2004/17/ΕΚ,  2004/18/ΕΚ  και  2009/81/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, το ως άνω ποσό αναπροσαρμόστηκε στις 134.000 ευρώ και 207.000
ευρώ, αντίστοιχα.
13.3.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  8,  «1.  Ο  υπολογισμός  της  εκτιμώμενης  αξίας  μιας  δημόσιας  σύμβασης
βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στον
υπολογισμό αυτό,  λαμβάνεται  υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό  ποσό,  συμπεριλαμβανομένων τόσο του
τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης [...] 2. Η
αποτίμηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 29 παράγραφος 2 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη, κατά το
χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης.[…]  3. Κανένα σχέδιο έργου και καμία
σύμβαση  προμήθειας  ή  υπηρεσιών  δεν  επιτρέπεται  να  κατατμηθεί,  προκειμένου  να  αποφευχθεί  η
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.[...] 5. [...] β) Όταν η προμήθεια ομοειδών προϊόντων
μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η
εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των τμημάτων κατά την εφαρμογή του άρθρου 6 σημεία α) και β). Όταν
η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 6, το παρόν
εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος.».
13.4. Στο άρθρο 24 παρ. 1 περ. α' ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες
συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού,  στις  ακόλουθες  περιπτώσεις:  α)  Σε  περίπτωση  μη  κανονικών  προσφορών  ή  κατάθεσης
προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τηρουμένων των οριζομένων στις
διατάξεις των άρθρων 28, 39 έως 52 και 55, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστικό
διάλογο,  με  την  προϋπόθεση  ότι  οι  αρχικοί  όροι  της  σύμβασης  δεν  τροποποιούνται  ουσιωδώς.  Οι
αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  μη  δημοσιεύουν  προκήρυξη  διαγωνισμού,  εάν  στη  διαδικασία  με
διαπραγμάτευση περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 43 έως
50 και  οι  οποίοι,  κατά την ανοικτή  ή  κλειστή  διαδικασία  ή  τον  προηγηθέντα ανταγωνιστικό  διάλογο,
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές [...]».
13.5. Στο  άρθρο  25  παρ.  1  περ.  α'  ορίζεται  ότι:  «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
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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 αίτημα της” [...]».
13.6.  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 […]».
13.7. Στο  Παράρτημα  VIIA ορίζονται  ως  ελάχιστες  απαιτούμενες  πληροφορίες  που  πρέπει  να
περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων -μεταξύ άλλων- οι εξής: 
[...] 7. Εάν οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς
φορείς να υποβάλλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα τμήματα.».

14. 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')».

15.  Περαιτέρω, οι σχετικές διατάξεις της υπ' αριθ. 11389/1993 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Ενιαίος
κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Β' 185) ορίζουν τα ακόλουθα:

15.1. Στο  Άρθρο  3  («Τρόπος  εκτελέσεως  προκηρύξεις  δημοσιεύσεις»)  ορίζεται  ότι:  «[...]  3.  [...]  β.  Οι
αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  συνάπτουν  συμβάσεις  προμηθειών  με  τη  διαδικασία  των
διαπραγματεύσεων σε περίπτωση υποβολής μη κανονικών προσφορών στα πλαίσια ανοικτού ή κλειστού
διαγωνισμού ή σε περίπτωση κατά την οποία οι προσφορές, κατά τους παραπάνω διαγωνισμούς, δεν είναι
δυνατό να γίνουν δεκτές βάσει των διατάξεων του παρόντος, κανονισμού και υπό την προϋπόθεση ότι οι
αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. Στις περιπτώσεις αυτές οι αναθέτουσες
αρχές δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού [...] 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. [...]».

15.2. Στο άρθρο 23 («Διαδικασία με διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση – πρόχειρος διαγωνισμός»)
ορίζεται ότι: «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. [...]».

16. Στο άρθρο  13 του ν.  3438/2006  «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής  Ενεργειακής  Στρατηγικής–Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης.» (Α' 33) ορίζεται ότι: «Στους διαγωνισμούς, που διενεργούνται από [...]
τα  Ν.Π.Δ.Δ.,  τα  ιδρύματά  τους  και  τα  ιδρύματα  των  Ο.Τ.Α.  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  τους  σε
πετρελαιοειδή,  καθώς  και  ελαιόλαδα,  οπωροκηπευτικά,  κρέατα,  πουλερικά  και  ιχθείς  (νωπά  και
κατεψυγμένα), οι διαδικασίες για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών
διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 40-42 (1) του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α') και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α'). Με
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απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
μπορούν να καθορίζονται και να υπάγονται στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου και - άλλες
κατηγορίες τροφίμων [...]».

17. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
που δημοσιεύθηκε  στις 12-12-2012 (Α'  240)  και  κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν.  4111/2013 (Α'  18),
ορίζεται  ότι:  «1.  Η  διαδικασία  ανάδειξης  προμηθευτών-χορηγητών,  για  προμήθειες  α.  τροφίμων,  β.
λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  παντοπωλείου  καθώς  και  παροχών  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.».

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

18. Το  υπό  εξέταση  αίτημα  του  Δήμου  Νέας  Σμύρνης αφορά  στη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης
προμήθειας,  με  την  έννοια  της  περίπτωσης  γ'  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  2  του  π.δ.  60/2007.
Δεδομένου  ότι  πρόκειται  για  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης
προμήθειας,  προϋπολογισμού  του  αιτήματος  110.592,17€  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., σε
συνδυασμό  με  το  συνολικό  προϋπολογισμό  της  προς  ανάθεση  προμήθειας  (786.708,51€ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 60/2007, συντρέχει η
αρμοδιότητα της Αρχής, κατ'  άρθρο 2 παρ.  2 περ.  γ'  υποπερ.  δδ'  του ν.  4013/2011,  όπως ισχύει,  για
παροχή σύμφωνης γνώμης. 

19. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο
στις  περιοριστικώς  απαριθμούμενες  περιπτώσεις  στα  άρθρα  30  και  31  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ
(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, δηλαδή από τους
κανόνες  που  αποσκοπούν  στη  διασφάλιση  της  αποτελεσματικότητας  των  αναγνωριζομένων  από  τη
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.)  δικαιωμάτων στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων,  πρέπει  να  αποτελούν  αντικείμενο  συσταλτικής  ερμηνείας.  Συγκεκριμένα,  προκειμένου  η
Οδηγία  2004/18/ΕΚ  να  μην  απωλέσει  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, το δε βάρος απόδειξης ότι συντρέχουν
πράγματι οι εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την παρέκκλιση φέρει εκείνος που τις επικαλείται
(βλ. ΔΕΚ, αποφάσεις της 18ης Μαΐου 1995, C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. Ι-1249, σκέψη
23, της 28ης Μαρτίου 1996, C-318/94, Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλ. 1996, σ. Ι-1949, σκέψη 13, της 13ης

Ιανουαρίου  2005,  C-84/03,  Επιτροπή  κατά  Ισπανίας,  Συλλ.  2005,  Ι-13947,  σκέψη  48, της  14.09.2004,
Υπόθεση C-385/02, της 12.01.1994, Υπόθεση C-296/92, της 17.11.1993, Υπόθεση  C-71/02, της 10.03.1987,
Υπόθεση C-199/85).

20. Στην προκειμένη περίπτωση, τυγχάνουν εφαρμογής:

α) Ως προς τις υποομάδες ειδών διατροφής Α2στ, Β4 και Γ2, η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του
π.δ.  60/2007,  με  βάση  την  οποία οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν να  προσφύγουν σε  διαδικασία  με
διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, με την προϋπόθεση: α) να έχει
προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, β) να έχουν υποβληθεί κατά την ανωτέρω νομίμως διεξαχθείσα
και προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές σύμφωνα με τις
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κείμενες  διατάξεις  και  γ)  να  μην  τροποποιούνται  ουσιωδώς οι  αρχικοί  όροι  της  σύμβασης  κατά την
προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. Και

β) Ως προς τις υποομάδες ειδών διατροφής Α2δ, Β1, Β3, Β9 και Γ4, η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α'
του  π.δ.  60/2007,  με  την  οποία  παρέχεται  η  δυνατότητα  στις  αναθέτουσες  αρχές  να  συνάπτουν
συμβάσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με την
προϋπόθεση: 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 καμία
από τις υποβληθείσες προσφορές να μην κρίνεται κατάλληλη ή να μην υπάρχει κανείς υποψήφιος και 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.

21. Ειδικότερα δε, σχετικά με την υπό σημείο (α) προϋπόθεση της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας
ανοικτής  ή  κλειστής  διαδικασίας,  παγίως  έχει  κριθεί  ότι  η  προσφυγή  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης,  κατ’  εφαρμογή  της  περ.  α'  της  παρ.  1  των  άρθρων  24  και  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  (ΕΣ  Πράξ.  215/2012/Ζ΄  Κλιμ.,  Αποφ. VI Τμ.  1249/2011,  466/2011,  29/2012,
408/2012, 600/2012 και 935/2013).

22.  Εν προκειμένω, η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 24 παρ. 1 περ. α' και 25
παρ.  1  περ.  α'  του  π.δ.  60/2007  διενεργείται  ταυτοχρόνως,  δεδομένου  ότι  οι  περισσότερες  από  τις
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων συμπίπτουν. 

Ειδικότερα, από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

22.1. Ως  προς  την  προϋπόθεση  α),  της  προηγούμενης  νομίμως  διεξαχθείσας  ανοικτής  ή  κλειστής
διαδικασίας

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκήρυξε διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 2)
για την προμήθεια ειδών διατροφής, συνολικού προϋπολογισμού 786.708,51€ μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (ήτοι 890.306,11€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 23%), για το έτος 2015, για την κάλυψη
των αναγκών του Δήμου και  των νομικών προσώπων του,  ήτοι  των ν.π.δ.δ.  «Κέντρο Δραστηριότητας
Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» και «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», στο πλαίσιο του οποίου για τρεις (3) υποομάδες
αυτού οι σχετικές προσφορές απορρίφθηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και για
άλλες πέντε (5) υποομάδες δεν υποβλήθηκαν προσφορές (εν μέρει άγονος).

Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει η κατωτέρω νομική πλημμέλεια σε σχέση με την τήρηση των
κανόνων δημοσιότητας της με αρ. πρωτ. 38135/01-08-2014 διακήρυξης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 και 5 του π.δ. 60/2007, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται
να δημοσιεύει περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης του διαγωνισμού (στα οποία -μεταξύ
άλλων-  συγκαταλέγονται  τα  είδη  των  προς  προμήθεια  αγαθών  και  η  ακριβής  ποσότητα  αυτών  κατά
κατηγορία και είδος, τα κριτήρια ανάθεσης, οι τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις, ο τυχόν διαχωρισμός της
σύμβασης σε τμήματα και η δυνατότητα των φορέων να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα
εξ'  αυτών κλπ.)  στον ημεδαπό τύπο και  την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.),  η
οποία δεν επιτρέπεται  να περιέχει  πληροφορίες  διαφορετικές  από τις  δημοσιευόμενες  στον ελληνικό
τύπο. 

Στην προκειμένη περίπτωση, από το κείμενο της διακήρυξης και τη συνημμένη σε αυτήν με αρ. 55/2014
μελέτη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, προκύπτει ότι τα προς προμήθεια είδη υποδιαιρούνται
σε είκοσι έξι  (26) υποομάδες (Α1-Γ6),  ανά φορέα και κατηγορία τροφίμων, όπως αυτά περιγράφονται
ανωτέρω (υπό 3.3).
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Ωστόσο, στο τυποποιημένο έντυπο της περίληψης που δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.Ε.Ε. και, πιο συγκεκριμένα,
στο Παράρτημα Β (“Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα”) συμπληρώθηκαν οκτώ (8) τμήματα, ως εξής: α)
Τμήμα  1:  Είδη  παντοπωλείου  –  Ελαιόλαδο,  β)  Τμήμα  2:  Είδη  οπωροπωλείου,  γ)  Τμήμα  3:  Είδη
αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου,  δ)  Τμήμα  4:  Κατεψυγμένα  είδη  (ψάρια-λαχανικά),  ε)  Τμήμα  5:  Είδη
κρεοπωλείου, στ) Τμήμα 6: Αναψυκτικά (αναψυκτικά-χυμοί φρούτων-μεταλλικό νερό), ζ) Τμήμα 7: Γάλα
(φρέσκο-παστεριωμένο 1lt)  και η) Τμήμα 8: Αυγά, ήτοι η ομαδοποίηση έγινε αθροιστικά για το σύνολο
των φορέων ανά είδος τροφίμου, σε αντίθεση με την προαναφερθείσα ομαδοποίηση της διακήρυξης.

Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται διάσταση πληροφοριών ως προς την ομαδοποίηση σε τμήματα των προς
προμήθεια ειδών μεταξύ της διακήρυξης και της προκήρυξης που δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.Ε.Ε., η οποία
όμως στην προκειμένη περίπτωση κρίνεται ότι δεν επηρέασε τον ανταγωνισμό, ούτε απέτρεψε από την
υποβολή  σχετικής  προσφοράς  υποψήφιους  αναδόχους  που  θα  επιθυμούσαν  να  συμμετάσχουν  στο
διαγωνισμό όχι  για  το σύνολο,  αλλά για  μέρος  μόνο των επίμαχων ειδών,  καθόσον:  i)  η δυνατότητα
υποβολής  τμηματικών  προσφορών  σε  κάθε  περίπτωση  γνωστοποιήθηκε  εκ  μέρους  της  αναθέτουσας
αρχής τόσο στο κύριο σώμα του τυποποιημένου εντύπου που απεστάλη προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε,
στο πεδίο  ΙΙ.1.8  (“Τμήματα”),  όσο και  στην  αναλυτική  διακήρυξη,  ii)  πέραν των λοιπών διατυπώσεων
δημοσιότητας,  το  αναλυτικό  τεύχος  της  διακήρυξης,  καθώς  και  τα  πλήρη  τεύχη  δημοπράτησης
αναρτήθηκαν και στον ιστότοπο του Δήμου Νέας Σμύρνης (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 4), με αποτέλεσμα
μέσω της εν λόγω διαδικτυακής ανάρτησης να παρασχεθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο η δυνατότητα δωρεάν
και  άμεσης  πρόσβασης  στο αναλυτικό περιεχόμενο της οικείας  διακήρυξης  και,  επομένως,  και  στους
επίμαχους όρους της δυνατότητας υποβολής τμηματικών προσφορών για μία ή περισσότερες ομάδες των
προκηρυχθέντων ειδών και  της  αναλυτικής  αναφοράς  για  τα επιμέρους  τμήματα  και  τους  επιμέρους
προϋπολογισμούς τους και iii) εντέλει, υποβλήθηκαν προσφορές, εκ μέρους οκτώ (8) συμμετεχόντων, για
δεκαοκτώ (18)  υποομάδες σε σύνολο είκοσι  έξι  (26) υποομάδων ειδών διατροφής και μάλιστα,  όπως
προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, οι συμμετέχοντες υπέβαλαν προσφορές με βάση την αναλυτική
ομαδοποίηση της μελέτης με αρ. 55/2014 (βλ. σχετ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αποφ. 359, 264 και 42/2014).

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται  ότι η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται σε ακριβή πληροφόρηση των
ενδιαφερομένων  σε  εθνικό  και  ευρωπαϊκό  επίπεδο  με  την  ορθή  συμπλήρωση  του  τυποποιημένου
εντύπου που αποστέλλεται  στην Ε.Ε.Ε.Ε.  σύμφωνα με το περιεχόμενο της διακήρυξης  και,  ιδίως,  των
τμημάτων υποδιαίρεσης της σύμβασης που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο προσφοράς (βλ. σχετ.
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 208/2014 και Κατευθυντήρια Οδηγία 4 - ΑΔΑ:76Ψ6ΟΞΤΒ-Θ8Ρ).

22.2. Ως προς την προϋπόθεση β) που απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης της περ. α' της παρ. 1
του άρθρου 24 του π.δ. 60/2007, ήτοι της υποβολής μη κανονικών προσφορών ή προσφορών που είναι
απαράδεκτες
Σύμφωνα με την με αρ. 326/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν  τα με αρ. 1/07-10-
2014 και 2/13-10-2014 Πρακτικά, καθώς και η από 13-10-2014 Γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνι-
σμού, με βάση τα οποία διαπιστώθηκε ότι στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού απορρίφθηκαν, κατά την
εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, οι προσφορές που αφορούσαν στις υποο-
μάδες Α2στ, Β4 και Γ2 (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 9).  Περαιτέρω, με το με αρ. πρωτ. 55296/01-12-2014
έγγραφό του, ο Δήμος διευκρίνισε σε σχέση με τις προαναφερθείσες υποομάδες ότι «[...] κατατέθηκαν οι
προσφορές του κ. Λίτου Νικόλαου και της εταιρείας ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. Οι προσφορές των παραπάνω εταιρειών
κρίθηκαν απαράδεκτες σύμφωνα με το συνημμένο Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιο-
λόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών [...]» (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 10).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι συντρέχει η β) προϋπόθεση της υποβολής «απαράδεκτης» προσφοράς για
την εφαρμογή της περ. 1 της παρ. α' του άρθρου 24 του π.δ. 60/2007 για  τα εν λόγω τμήματα (υποο-
μάδες).

22.3. Ως προς την προϋπόθεση β) που απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης της περ. α' της παρ. 1 του
άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, ήτοι της μη υποβολής προσφοράς ή προσφοράς που δεν κρίνεται κατάλληλη
ή την μη ύπαρξη υποψηφίου
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Σύμφωνα με την με αρ. 326/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα με αρ. 1/07-10-
2014  και  2/13-10-2014  Πρακτικά,  καθώς  και  η  από  13-10-2014  Γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  του
διαγωνισμού, με βάση τα οποία ο εν λόγω διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος (δεν υποβλήθηκαν προσφορές)
ως προς τις υποομάδες Α2δ, Β1, Β3, Β9 και Γ4 (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 9). 

Επομένως,  ως προς τα συγκεκριμένα τμήματα (υποομάδες)  συντρέχει  η εν λόγω προϋπόθεση για την
εφαρμογή της διάταξης της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007.  

22.4. Ως προς την προϋπόθεση γ), της μη ουσιώδους τροποποίησης των αρχικών όρων της σύμβασης

Στο  υποβληθέν  σχέδιο  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου Νέας  Σμύρνης,  αναφέρεται  ρητά  ότι  η
προσφυγή στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης  διαγωνισμού  για  την
προμήθεια των αιτούμενων ειδών διατροφής θα λάβει χώρα μετά την παροχή της σύμφωνης γνώμης της
Αρχής και ότι «οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς».

23. Κατά συνέπεια, ενόψει των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των
διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 1 περ. α'  και 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, καθώς προκύπτει η
συνδρομή των προϋποθέσεων για την υιοθέτηση της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση.

ΙV. 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 Νέας Σμύρνης, 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,  για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων, συνολικού προϋπολογισμού 110.592,17€  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. (ήτοι  124.969,14€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.),  για το έτος 2015,  σε
συνέχεια προηγηθέντος διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού και ειδικότερα: 

α) αφενός, για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,
σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α'  του π.δ. 60/2007, για τη σύναψη σύμβασης
προμήθειας  των  υποομάδων  ειδών  διατροφής  Α2στ,  Β4  και  Γ2,  προϋπολογισμού  58.811,40€  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι 66.456,88€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για τις οποίες οι σχετικές
προσφορές είχαν απορριφθεί και 

β)  αφετέρου,  για  τη  διενέργεια  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση,  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης
διαγωνισμού,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007,  για τη σύναψη
σύμβασης  προμήθειας  των  υποομάδων  ειδών  διατροφής  Α2δ,  Β1,  Β3,  Β9  και  Γ4,  προϋπολογισμού
51.780,77€  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  (ήτοι  58.512,26€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.),  για  τις
οποίες δεν είχαν υποβληθεί προσφορές, 

υπό τον όρο της μη ουσιώδους τροποποίησης των όρων της διακήρυξης του προηγηθέντος διαγωνισμού,
λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων.                

                 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014
                                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                                                       

                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                               

                                                                                                                            Δημήτριος Ράϊκος 
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	Α1β) Πίνακας Ελαιόλαδου, με έκπτωση στην μέση λιανική τιμή 8%

