
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

178/2015

(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα, την 28η Ιουλίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Τρίτη και
ώρα 12.00 και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος), όπoυ 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. Αν. Πρόεδρος         :    Δετσαρίδης Χρήστος 

     2. Αν. Αντιπρόεδρος :    Βαρδακαστάνης Κωνσταντίνος

     3.  Μέλη                      :     Λουρίκας Δημήτριος
                       Σταθακόπουλος Δημήτριος

                                            

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.

Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή

Εισήγηση:     Η με αριθ. πρωτ. 3355/27.07.2015  εισήγηση

Εισηγητής: Γεώργιος  Ταρασίδης,  Μηχανικός/Νομικός,  Ειδικό  Επιστημονικό  Προσωπικό
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Εισηγητής κ. Ταρασίδης,
καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδότησης κ. Καξιρή,  οι  οποίοι  αποδεσμεύτηκαν
πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρ-
χής και τη λήψη της απόφασης.

1



Ερώτημα:  Το υπ’ αρ.  πρωτ. 8352/20.04.2015 αίτημα, το οποίο παρελήφθη από την Αρχή την
27.04.2015 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου της Αρχής 1817/27.04.2015 ) όπως συμπληρώθηκε με τα
έγγραφα, τα οποία παρελήφθησαν από την Αρχή την 20.07.2015 (αριθ. πρωτ. εισερχομένων της
Αρχής 3270/20.07.2015).

Θέμα: Παροχή  σύμφωνης  γνώμης  για  προσφυγή  του  Δήμου  Καβάλας  στη  διαδικασία
διαπραγμάτευσης  με  δημοσίευση  προκήρυξης  διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
άρθρου  25  παρ.1,  περ.α  του  π.δ.  60/2007  για  την  ανάθεση σύμβασης  για  την   «Προμήθεια
εξοπλισμού παιδικών  χαρών ΑΜΕΑ για  το  Δημοτικό  Αθλητικό  Κέντρο Καλαμίτσας  του  Δήμου
Καβάλας – ΟΜΑΔΑ Δ Χημικές τουαλέτες ΑΜΕΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.600,00€ χωρίς
Φ.Π.Α.  και  20.418,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.»  σε  συνέχεια  διεθνούς  ανοικτού
επαναληπτικού διαγωνισμού, ο οποίος ήταν εν μέρει άγονος.

1. Με  το  υπ’  αρ.  πρωτ.  8352/20.04.2015  αίτημα,  το  οποίο  παρελήφθη  από  την  Αρχή  την
27.04.2015 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου της Αρχής 1817/27.04.2015 ) όπως συμπληρώθηκε με τα
έγγραφα, τα οποία παρελήφθησαν από την Αρχή την 20.07.2015 (αριθ. πρωτ. εισερχομένων της
Αρχής 3270/20.07.2015, ο Δήμος Καβάλας αιτείται  την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ
(δδ) του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών ΑΜΕΑ για το
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (στο εξής ΔΑΚ) Καλαμίτσας του Δήμου Καβάλας – ΟΜΑΔΑ Δ Χημικές
τουαλέτες  ΑΜΕΑ,  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  16.600,00€  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  20.418,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  σε συνέχεια διεθνούς ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού, ο
οποίος ήταν εν μέρει άγονος.

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά

2. Από το  φάκελο της  υπόθεσης και  τα περιεχόμενα σε αυτόν στοιχεία και  σχετικά έγγραφα
προκύπτουν τα ακόλουθα:

2.1 Με την 1172/24-02-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη η Πράξη "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΑΜΕΑ" εντάχθηκε, με κωδικό MIS 372930, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"
εν  θέµατι  πράξη  µε  συνολικό  προϋπολογισµό  1.237.027,00€.  Η  πράξη  αποτελείται  από  τα
ακόλουθα 2 υποέργα: 

Υποέργο 1. «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου ∆ΑΚ Καλαµίτσας για τη δηµιουργία παιδικών χαρών
ΑΜΕΑ» προϋπολογισµού 985.000,00€ µε ΦΠΑ και 

Υποέργο  2:  «Προµήθεια  εξοπλισµού  παιδικών  χαρών  ΑΜΕΑ  στο  ∆ηµοτικό  Αθλητικό  Κέντρο
Καλαµίτσας» προϋπολογισµού 252.027,00€ µε ΦΠΑ.

2.2 Στις  12.02.2013  ο  Δήμος  Καβάλας  διενήργησε  ανοικτό  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια
εξοπλισμού παιδικών χαρών ΑΜΕΑ του Δήμου Καβάλας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
204.900,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 252.027,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το από
12.02.2013  “πρακτικό  διενέργειας  τακτικού  διαγωνισμού”  της  Επιτροπής  Διενέργειας
Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ και  την  υπ'  αριθμ. 77/08.03.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: ΒΕΔΔΩΕ6-Ω9Γ). Με την ως άνω απόφασή της η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας
κήρυξε  το   διαγωνισμό  άγονο  λόγω  μη  προσέλευσης  κανενός  υποψηφίου  και  ενέκρινε  την
επανάληψη του διαγωνισμού.

2.3  Στις  14.05.2013 ο  Δήμος  Καβάλας  διενήργησε  τον  1ο  επαναληπτικό  διεθνή  ανοικτό
διαγωνισμό  για  την  προμήθεια  εξοπλισμού  παιδικών  χαρών  ΑΜΕΑ  του  Δήμου  Καβάλας
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συνολικής  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  204.900,00€  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  252.027,00€
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  σύμφωνα  με  το  από  14.05.2013  “πρακτικό  διενέργειας
επαναληπτικού  τακτικού  πανευρωπαϊκού  διαγωνισμού”  και  την  υπ'  αριθμ.  242/27.06.2013
απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:  ΒΛΠΠΩΕ6-9ΝΕ).  Με  την  ως  άνω απόφασή της  η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας ενέκρινε το ως άνω πρακτικό σύμφωνα με το οποίο
υπεβλήθη  μία  (1)  προσφορά  από  την   εταιρεία  Σ.  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ  –  Α.  ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ  Ο.Ε  και
αποφάσισε συμφώνως με αυτό αφενός να απορρίψει τη συµµετοχή της εν λόγω εταιρείας διότι
κατέθεσε τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες δεν ήταν σύµφωνες µε τις ζητούµενες από τη μελέτη
και  αφετέρου  να εγκρίνει  την  τροποποίηση  των  τεχνικών  προδιαγραφών της  μελέτης  και  τη
διενέργεια νέου διαγωνισµού.
Σημειώνεται  ότι  σύμφωνα  με  το  τεύχος  του  προϋπολογισμού  που  συνόδευε  τόσο  τον
συγκεκριμένο διαγωνισμό όσο και κατά τον ως άνω προηγηθέντα αυτού τα τμήματα (ΟΜΑΔΕΣ)
της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών ΑΜΕΑ ήταν δύο (2) με την πιο κάτω ανάλυση:
ΟΜΑΔΑ Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ 1 173.000,00€ 173.000,00€
2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ

1 12.400,00€ 12.400,00€

3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ 1 2.900,00€ 2.900,00€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

188.300,00€

ΦΠΑ 23% 43.309,00€
ΣΥΝΟΛΟ 231.609,00€

ΟΜΑΔΑ Β 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1
ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  ΑΜΕΑ

2 8.300,00€ 16.600,00€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 16.600,00€

ΦΠΑ 23% 3.818,00€

ΣΥΝΟΛΟ 20.418,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 252.027,00€

2.4  α)  Στις  21.01.2014 ο  Δήμος  Καβάλας  διενήργησε  τον  2ο  επαναληπτικό  διεθνή  ανοικτό
διαγωνισμό  με  εγκεκριμένες  τροποποιημένες  τεχνικές  προδιαγραφές,  για  την  προμήθεια
εξοπλισμού παιδικών χαρών ΑΜΕΑ του Δήμου Καβάλας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
204.900,00€  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  252.027,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  (χωρισμένου  σε  5
Ομάδες με δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά).
Σύμφωνα με το τεύχος του προϋπολογισμού που συνόδευε τον συγκεκριμένο διαγωνισμό τα
πέντε (5) τμήματα (ΟΜΑΔΕΣ) της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών ΑΜΕΑ ήταν τα εξής:

ΟΜΑΔΑ Α (ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
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1
Πολυσύνθετο όργανο 1

1 τεμ. 25.000 25.000

2 Πολυσύνθετο όργανο 2 1 τεμ. 52.000 52.000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
77.000

ΦΠΑ 23% 17.710
ΣΥΝΟΛΟ 94.710,00

  ΟΜΑΔΑ Β (ΣΠΙΤΑΚΙΑ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1
Δεντρόσπιτο 

1 τεμ. 8.800 8.800

2 Ξύλινο σπιτάκι 1 τεμ. 4.050 4.050

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
12.850

ΦΠΑ 23% 2.955,5
ΣΥΝΟΛΟ 15.805,50

ΟΜΑΔΑ Γ (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Τετράγωνα αναπήδησης (σετ 3 τεμαχίων) 1 τεμ. 4.950 4.950

2 Δοκοί παραγωγής ήχων 1 τεμ. 5.500 5.500

3 Μεταλλικός εκσκαφέας 1 τεμ. 12.000 12.000

4
Τραμπάλα πολλών θέσεων

1 τεμ. 5.500 5.500

5 Καράβι 1 τεμ. 22.000 22.000

6 Διθέσια κούνια 1 τεμ. 1.700 1.700

7 Στρόγγυλο Τούνελ για κίνηση έρπην 1 τεμ. 3.550 3.550

8 Πάγκος εργασίας  με άμμο και νερό 1 τεμ. 2.300 2.300

9 Μουσικό όργανο με ήχους άρπας 1 τεμ. 13.000 13.000

10 Κατασκευή τηλεμεταφοράς φωνής 1τεμ. 4.450 4.450

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
74.950

ΦΠΑ 23% 17.238,5
ΣΥΝΟΛΟ 92.188,50

  ΟΜΑΔΑ Δ (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1
Κούνια πολλών ατόμων με δίχτυ

1 τεμ. 3.600 3.600

2 Παιχνίδι τρίλιζα 1 τεμ. 1.250 1.250

3 Παραμορφωτικός καθρέφτης 1 τεμ. 1.000 1.000

4 Τούνελ για αμαξίδια - ποδήλατα 1 τεμ. 2.000 2.000

5 Σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων 1 τεμ. 1.200 1.200

6 Βρύση με βάση 1 τεμ. 1.000 1.000
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7 Ζαρντινιέρα 2 τεμ. 350 700

8 Φράχτης 27 τεμ. 165 4.455

9 Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων 2 τεμ, 1.100 2.200

10 Πληροφοριακή πινακίδα παιδικών χαρών 2 τεμ. 397,5 795

11 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1 τεμ. 2.700 2.700

12 Κάδος απορριμμάτων 2 τεμ. 200 400

13 Διαχωριστικό τουαλέτας 2 τεμ. 1.100 2.200

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
23.500

ΦΠΑ 23% 5.405
ΣΥΝΟΛΟ 28.905,00

ΟΜΑΔΑ Ε (ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Χημικές τουαλέτες 2 τεμ. 8.300,00 16.600,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 16.600,00

ΦΠΑ 23% 3.818,00

ΣΥΝΟΛΟ 20.418,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 252.027,00

Με την υπ' αριθμ. 64/10.02.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας (ΑΔΑ:
ΒΙΡΜΩΕ6-ΧΩΜ) εγκρίθηκε  το  από 21.01.2014  “πρακτικό  γνωμοδότησης  περί  διενέργειας  2ου
επαναληπτικού διεθνούς διαγωνισμού” και το από 04.02.2014 “πρακτικό εξέτασης ενστάσεων
κατά  του  από  21.01.2014  πρακτικού  γνωμοδότησης  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών
ΕΚΠΟΤΑ” σύμφωνα με τα οποία  υπεβλήθησαν προσφορές  από τέσσερις  (4)  υποψήφιους  και
αποφασίστηκε συμφώνως με αυτό αφενός να απορριφθεί η συµµετοχή στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού δύο εκ  των  υποψηφίων (ΓΑΒΡΙΗΛ  Β.  ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  και  EURO ATHLETIC  -
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ) διότι δεν προσκόµισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε
τη  διακήρυξη  και  αφετέρου  να  γίνει  αποδεκτή  η   συµµετοχή  στο  επόμενο  στάδιο  του
διαγωνισμού των υπόλοιπων δύο εκ των υποψηφίων (ΚΟΜΠΑΝ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ και ΚΟΥΝΑΤΙ∆Η Π.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ).

β) Με την αριθμ. 149/04.04.2014 απόφασή της  (ΑΔΑ: ΒΙΗΥΩΕ6-Μ22) η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Καβάλας ενέκρινε το από 17.02.2014 “πρακτικό περί αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
στον  2ο  Επαναληπτικό  ∆ιεθνή  ∆ιαγωνισµό”  και  αποφάσισε  συμφώνως  με  αυτό  αφενός  να
απορρίψει  τη συµµετοχή στο επόμενο στάδιο του  διαγωνισμού ενός εκ των εναπομεινάντων
υποψηφίων  (ΚΟΥΝΑΤΙ∆Η  Π.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ)  διότι  αφού  αξιολογήθηκε  διαπιστώθηκε  ότι  δεν
καλύπτει  τις  ζητούµενες  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της  ∆ιακήρυξης  και  αφετέρου  να
αποδεχτεί  τη  τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΚΟΜΠΑΝ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ» και να εγκρίνει  τη
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού µε το άνοιγµα και την αξιολόγηση της οικονοµικής
προσφοράς της εν λόγω εταιρίας.

γ) Με την αριθμ. 157/14.04.2014 απόφασή της (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΕ6-ΦΓΣ) η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Καβάλας ενέκρινε το από 08.04.2014 “πρακτικό περί αξιολόγησης οικονοµικής προσφοράς
στον  2ο  Επαναληπτικό  ∆ιεθνή  ∆ιαγωνισµό”  και  αποφάσισε  συμφώνως  με  αυτό  αφενός  την
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αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «ΚΟΜΠΑΝ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ» για το συνολικό ποσό των
91.266,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και την κατακύρωση σε αυτή της προμήθειας της
Ομάδας  Γ  (Παιχνίδια  ειδικών  εφαρμογών)  και  αφετέρου  την  έγκριση  της  επανάληψης  του
διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών κατά το άρθρο 21 του
ΕΚΠΟΤΑ, για τις οµάδες, στις οποίες δεν υπήρχε κατακύρωση και συγκεκριµένα για τις οµάδες Α,
Β, ∆, και Ε.

2.5 Με την αριθμ. 355/14.07.2014 απόφασή της (ΑΔΑ: Ω8Ρ7ΩΕ6-Τ5Π) η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου  Καβάλας  ενέκρινε  τις  νέες  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την  ¨Προµήθεια  εξοπλισµού
παιδικών  χαρών  ΑΜΕΑ  στο  ∆ηµοτικό  Αθλητικό  Κέντρο  Καλαµίτσας¨.  Η ως  άνω  απόφαση
επικυρώθηκε ως νομίμως ληφθείσα από  την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης με
την υπ' αριθμ. Πρωτ. 22549/28.82.2014 απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.

2.6  Με την αριθμ. 516/22.09.2014 απόφασή της (ΑΔΑ: 6ΦΝΚΩΕ6-09Ω) η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Καβάλας ενέκρινε: α) η προμήθεια «εξοπλισμού παιδικών χαρών ΑΜΕΑ στο Δημοτικό
Αθλητικό Κέντρο Καλαμίτσας» να γίνει με τη διαδικασία του διεθνή διαγωνισμού, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  β) τους όρους της διακήρυξης και γ) τις τεχνικές προδιαγραφές και το
τεύχος δημοπράτησης της ως άνω προμήθειας.

2.7 Ακολούθως, με την ως άνω Διακήρυξη, ο Δήμος Καβάλας προκήρυξε τη διενέργεια Διεθνούς
Ανοικτού  Διαγωνισμού,  για  την  προμήθεια  εξοπλισμού  παιδικών  χαρών  ΑΜΕΑ  του  Δήμου
Καβάλας  στο  Δημοτικό  Αθλητικό  Κέντρο  Καλαμίτσας  συνολικής  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης
129.950,00€  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  159.838,50€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  (χωρισμένου  σε  4
Ομάδες με δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά).  

Συγκεκριμένα στο τμήμα της διακήρυξης που αφορά τον προϋπολογισμό οι Ομάδες- τμήματα
περιγράφονται αναλυτικά ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α (ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Πολυόργανο με ράμπα πρόσβασης 

αναπήρων
1 τεμ. 51.370 51.370

2 Όργανο αναρρίχησης 1 τεμ. 13.860 13.860
3 Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων 60 τ.μ. 89 5.340
4 Όργανο περιστρεφόμενης κίνησης 

μεγάλο
1 τεμ. 4.750 4.750

5 Όργανο περιστρεφόμενης κίνησης 
μικρό

1τεμ. 1.220 1.220

6 Όργανο με ελατήριο 1 τεμ. 460 460
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   77.000
 ΦΠΑ 23%   17.710
 ΣΥΝΟΛΟ   94.710,00

ΟΜΑΔΑ Β (ΣΠΙΤΑΚΙΑ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Δεντρόσπιτο 1τεμ. 8.800 8.800
2 Ξύλινο σπιτάκι 1 τεμ. 4.050 4.050
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   12.850
 ΦΠΑ 23%   2.955,5
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 ΣΥΝΟΛΟ   15.805,50

ΟΜΑΔΑ Γ (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Κούνια πολλών ατόμων με δίχτυ 1 τεμ. 3.600 3.600
2 Παιχνίδι τρίλιζα 1 τεμ. 1.250 1.250
3 Παραμορφωτικός καθρέφτης 1 τεμ. 1.000 1.000
4 Τούνελ για αμαξίδια - ποδήλατα 1τεμ. 2.000 2.000
5 Σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων 1 τεμ. 1.200 1.200
6 Βρύση με βάση 1τεμ. 1.000 1.000
7 Ζαρντινιέρα 2 τεμ. 350 700
8 Φράχτης 27 τεμ. 165 4.455
9 Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων 2 τεμ, 1.100 2.200
10 Πληροφοριακή πινακίδα παιδικών 

χαρών
2 τεμ. 397,5 795

11 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1τεμ. 2.700 2.700
12 Κάδος απορριμμάτων 2 τεμ. 200 400
13 Διαχωριστικό τουαλέτας 2 τεμ. 1.100 2.200
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   23.500
 ΦΠΑ 23%   5.405
 ΣΥΝΟΛΟ   28.905,00

ΟΜΑΔΑ Δ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Χημικές τουαλέτες 2 τεμ. 8. 300,00 16.600,00
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   16.600,00
 ΦΠΑ 23%   3.818,00
 ΣΥΝΟΛΟ   20.418,00

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   159.838,50€

Στο  άρθρο  1.4  της  διακήρυξης  διευκρινίζεται  ότι:  ¨1.4  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να
υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για  τη συνολική όμως προκηρυχθείσα
ποσότητα κάθε πακέτου,  όπως  αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α'. Απόρριψη
ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου  επιφέρει  αυτόματα  την απόρριψη  της προσφοράς
ολόκληρου  του πακέτου.¨

2.8 Στο άρθρο 11 της διακήρυξης  (¨11. Αξιολόγηση Προσφορών¨) διευκρινίζεται ότι ως κριτήριο
ανάθεσης  ορίζεται  αυτό  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομικής  άποψης  προσφοράς  ανά
Ομάδα καθώς και ότι συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
(Λ)  της  τιμής  προσφοράς  προς  την  σταθμισμένη  βαθμολογία  της.  (Λ  =  Τιμή  ανά  ομάδας
προσφοράς χωρίς ΦΠΑ/Σταθμισμένη βαθμολογία).

Στο άρθρο 11.9 της διακήρυξης ορίζεται ότι η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των
ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία
του  και  η  συνολική  βαθμολογία  της  κάθε  προσφοράς  είναι  το  άθροισμα  των  σταθμισμένων
βαθμολογιών ανά ομάδα.
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Στο άρθρο 11.11 της διακήρυξης διευκρινίζεται ότι τα προσφερόμενα αντικείμενα αξιολογούνται
ως ένα ενιαίο σύνολο ανά ομάδα. Οι συντελεστές βαρύτητας και η βαθμολόγηση αναλύονται
στον παρακάτω πίνακα:

Βαθμολογία
α/α Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφοράς Βαθμολογία Συντελεστές 

Βαρύτητας

Μερικοί Ολικοί

Α' ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 70%

Α1 Συμφωνία της  προσφοράς με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
διακήρυξης

100 έως 110 60% 70%

Α2 Λειτουργικότητα και  αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης

100έως110 10%

Β' ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 30%

Β1 Η  ποιότητα  της  εξυπηρέτησης  (service)  μετά  την  πώληση,
τεχνική βοήθεια, εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών, χρόνος
παράδοσης υλικών. 

100 έως 110 30% 30%

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                                                         100%

Επίσης ορίζεται ότι: «11.4 Για τις δύο ομάδες βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας
που μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.

11.5  Το  άθροισμα  των  ποσοστών  αυτών  ανέρχεται  σε  100.  Όλα  τα  επιμέρους  στοιχεία  των
ομάδων βαθμολογούνται με βάση τους 100 βαθμούς.

11.6 Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι των τεχνικών προδιαγραφών.

11.7 Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται
οι τεχνικές προδιαγραφές.

11.8  Επισημαίνεται  ότι  όλοι  οι  όροι  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  διακήρυξης  είναι
απαράβατοι  και  η  οποιαδήποτε  μη  συμμόρφωση  προς  αυτούς  συνεπάγεται  απόρριψη  της
προσφοράς.

11.9  Η  σταθμισμένη  βαθμολογία  του  κάθε  στοιχείου  των  ομάδων  είναι  το  γινόμενο  του
επιμέρους  συντελεστή  βαρύτητας  του  στοιχείου  επί  τη  βαθμολογία  του  και  η  συνολική
βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιώνανά ομάδα.

11.10 Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.» 

Τέλος  στο  ίδιο  άρθρο προσδιορίζεται  ότι  «η  τελική  βαθμολογία  της  τεχνικής  προσφοράς  θα
προκύψει από τον τύπο: Τ = (Α1 x 60% + Α2 x 10%) + (Β1 x 30%) όπου :

Τ : τελική βαθμολογία προσφοράς 

Α1, Α2, Β1 : βαθμολογία της προσφοράς ως προς τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης.»

2.9 Στις  23.09.2014  απεστάλη  ηλεκτρονικά  προς  δημοσίευση  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.Ε.Ε.)  περίληψη  των  ουσιωδών  όρων  και  στοιχείων  της  ως  άνω
διακήρυξης  και  δημοσιεύθηκε  στις  26.09.2014  με  κωδικό  2014/S 185-325924  ορίζοντας  ως
κωδικούς αναφοράς CPV τους 37535200-9 - Εξοπλισμός παιδικής χαράς,  CPV 37530000-2 - Είδη
για λούνα παρκ, για επιτραπέζια παιχνίδια ή παιχνίδια συναναστροφής και  CPV 24955000-3 -
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Χημικές  τουαλέτες.  Επίσης,  περίληψη  της  ανωτέρω  προκήρυξης,  δημοσιεύθηκε  στο  Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων  Συμβάσεων της  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 611/26.09.2014),
καθώς και στον εθνικό τύπο στις εφημερίδες «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΗΣΤΕΙΡΙΑΣΜΩΝ», «ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ» στις 24.09.2015 καθώς και στην εφημερίδα «Η ΕΒΔΟΜΗ»
στις  25.09.2015  και  «ΕΝΗΜΕΡΟΣ  ΠΑΓΓΑΙΟΥ»  στις  26.09.2015.  Όπως  προκύπτει  από  σχετική
αναφορά στο σημείο  Ι.1  της  δημοσίευσης  στην  Επίσημη Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
(Ε.Ε.Ε.Ε.) καθώς και στον εθνικό τύπο τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν και διατέθηκαν
ηλεκτρονικά  με  ελεύθερη  πρόσβαση  στους  υποψηφίους  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου:
www  .  kavala  .  gov  .  gr. 

Σύμφωνα με την από 11.06.2015 «βεβαίωση ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου» του
Τμήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών & Διαφάνειας βεβαιώθηκε ότι  η διακήρυξη του διαγωνισμού
αναρτήθηκε  στην  ως  άνω  ηλεκτρονική  διεύθυνση  στην  ενότητα  «Προκηρύξεις  Διαγωνισμών
Προμηθειών και  Έργων» από τις  30 Σεπτεμβρίου έως 21 Νοεμβρίου 2014 για την άμεση και
πλήρη πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο περιεχόμενο των τευχών του διαγωνισμού.

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
με κωδικό ΑΔΑΜ 14ΡROC002312996 της 29.09.2014. Ως ημερομηνία προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών  και  διενέργειας  του  διαγωνισμού  ορίστηκε  η  20η-11-2014  τόσο  στη  διακήρυξη
(«ΑΡΘΡΟ 4°: Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού»)  όσο και σε όλες τις δημοσιεύσεις (ΦΕΚ και
εθνικός τύπος) πλην της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.)
όπου  στο  σχετικό  σημείο  ΙV.3.4  (Προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών  ή  των  αιτήσεων
συμμετοχής) αναγράφηκε η 13η-11-2014 και ώρα 15:00.

2.10 Με  την  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  83/12.03.2015  απόφαση (ΑΔΑ:  7ΡΡΖΩΕ6-Τ3Σ)  της  Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Καβάλας (Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11/12.03.2015 Συνεδρίασης) εγκρίθηκε το
από 11.03.2015 Πρακτικό «περί διενέργειας Επαναληπτικού Διαγωνισμού», όπου διαπιστώθηκε
η  κατάθεση  προσφορών  από  δύο  (2)  υποψήφιους  (ΚΟΜΠΑΝ  ΕΛΛΑΣ  Μ.  ΕΠΕ  και
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ) και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής
και τέλος έγινε αποδεκτή η  συµµετοχή τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

2.11 Στη  συνέχεια με την  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  97/19.03.2015 απόφαση (ΑΔΑ:  766ΡΩΕ6-615)  της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας (Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12/19.03.2015 Συνεδρίασης)
εγκρίθηκε το από 18.03.2015 Πρακτικό «περί αξιολόγησης τεχνικών προσφορών Επαναληπτικού
Διαγωνισμού», όπου διαπιστώθηκε αφενός ότι η προσφορά της εταιρίας  ΚΟΜΠΑΝ ΕΛΛΑΣ Μ.
ΕΠΕ  αφορούσε  την  Ομάδα  Α  (βλ.  ως  άνω  υπό  παρ.2.7)  ενώ  η  προσφορά  της  εταιρίας
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ αφορούσε τις Ομάδες Β και Γ (βλ. ως άνω υπό παρ.2.7 της παρούσας)
και  αφετέρου  η  προσκόμιση  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές  και  τέλος  έγινε  αποδεκτή  η   συμμετοχή  τους  στο  επόμενο  στάδιο  του
διαγωνισμού.

2.12 Ακολούθως  με  την  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  107/26.03.2015  απόφαση (ΑΔΑ:  Ω49ΞΩΕ6-Ε74)  της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας (Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13/26.03.2015 Συνεδρίασης)
εγκρίθηκε  το  από  26.03.2015  Πρακτικό  «περί  αξιολόγησης  των  οικονομικών  προσφορών
Επαναληπτικού  Διαγωνισμού»,  όπου  διαπιστώθηκε  η  πληρότητα  των  απαιτούμενων
δικαιολογητικών στις οικονομικές προσφορές  των προσφερόντων και αποφασίστηκε συμφώνως
με αυτό αφενός η αποδοχή και  κατακύρωση των οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Α στην
εταιρία  ΚΟΜΠΑΝ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ και για τις Ομάδες Β και Γ στην εταιρία  ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ και αφετέρου η μετάθεση της απόφασης  για τον τρόπο ανάθεσης της Ομάδας Δ.
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2.13 Τέλος  με  την  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  342/15.07.2015  απόφαση  (ΑΔΑ:  ΩΞ4ΟΩΕ6-ΩΘΦ)  της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας (Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31/15.07.2015 Συνεδρίασης)
εγκρίθηκε  «η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  μετά την σύμφωνη γνώμη της
Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  για  την  ανάδειξη  προμηθευτή  εξοπλισμού
παιδικών χαρών ΑΜΕΑ για το ΔΑΚ Καλαμίτσας του Δήμου Καβάλας, για την Ομάδα Δ «Χημικές
Τουαλέτες», ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.418,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007».

2.14 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19475/16.07.2015 βεβαίωση της Δημάρχου Δ.
Καβάλας δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, προσφυγές, ένδικα μέσα κατά οποιουδήποτε σταδίου
της διαγωνιστικής διαδικασίας, περιλαμβανομένης της διακήρυξης καθώς και δεν έχουν εκδοθεί
δικαστικές αποφάσεις επί αυτών.

2.15 Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Δήμος  Καβάλας  αιτείται  την  παροχή  σύμφωνης  γνώμης  της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  προσκομίζοντας  το  σχετικό  Σχέδιο  Απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,
προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης
προμήθειας για το εναπομείναν τμήμα για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών ΑΜΕΑ για
το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (στο εξής ΔΑΚ) Καλαμίτσας του Δήμου Καβάλας – ΟΜΑΔΑ Δ Χημικές
τουαλέτες  ΑΜΕΑ,  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  16.600,00€  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  20.418,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  καθόσον στον προηγηθέντα διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για τη
συγκεκριμένη Ομάδα, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

3. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ`, υποπερίπτωση δδ` του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, 
ορίζει τα ακόλουθα:
«δδ)  Οι  αποφάσεις  των  αναθετουσών  Αρχών  που  αφορούν  προσφυγή  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις  διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουμένων
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι
συμβάσεις  αυτές  εμπίπτουν,  λόγω  της  εκτιμώμενης  αξίας  τους,  στο  πεδίο  εφαρμογής  των
ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων. [...]».

4. Στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α), όπως ισχύει, ορίζεται:  «1. Οι προμήθειες των
Δήμων....διενεργούνται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ενιαίου  Κανονισμού  Προμηθειών  των
Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων....». «10. Η σύναψη
σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης ρυθ-
μίζεται με ανάλογη εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 25 των προεδρικών δια-
ταγμάτων 59/2007 (ΦΕΚ 59/Α) και 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α), όπως ισχύουν».

5. Στα άρθρα 3 παρ. 3γ, και 23 της αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ενιαίος Κα-
νονισμός  Προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΠΟΤΑ)»  (ΦΕΚ  185/Β)  ορίζεται:
«.....Άρθρο 3γ. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών
προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκή-
ρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. όταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά
από πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό, στο μέτρο που οι αρχικοί όροι της σύμβασης
δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς και  εφόσον διαβιβάζεται στο νομάρχη,  μαζί με τη σχετική
απόφαση αιτιολογημένη έκθεση […].

 Άρθρο 23....  Διαδικασία με διαπραγμάτευση η απευθείας ανάθεση-πρόχειρος διαγωνισμός 1.  
Προμήθεια με "διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης" ή "απευθείας ανάθεση" μπορεί να γίνει εάν
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συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της
παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού» [...] 

6. Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του  Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ…» ορίζει:

“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 (Φ.Π.Α.) 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 αριθ. 1251/2011 Κανονισμού της Επιτροπής της
30ης Νοεμβρίου 2011 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
130.000  και  200.000  ευρώ  αντίστοιχα  και  ακολούθως  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  του  αριθ.
1336/2013  Κανονισμού  της  Επιτροπής  της  13ης  Δεκεμβρίου  2013  το  ως  άνω  ποσό
αναπροσαρμόστηκε πλέον στις 134.000 και 207.000 ευρώ αντίστοιχα.

7.   Η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1, 3, 5 και 7 του  Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ…» ορίζει:  

«1.  Ο  υπολογισμός  της  εκτιμώμενης  αξίας  μιας  δημόσιας  σύμβασης  βασίζεται  στο  συνολικό
πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό
αυτό, λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν
προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης ... 

3.  Κανένα  σχέδιο  έργου  και  καμία  σύμβαση  προμήθειας  ή  υπηρεσιών  δεν  επιτρέπεται  να
κατατμηθεί,  προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  παρόντος
διατάγματος. ...

5.  β)  Όταν  η  προμήθεια  ομοειδών  προϊόντων  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  ταυτόχρονη  σύναψη
χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των
τμημάτων  κατά  την  εφαρμογή  του  άρθρου  6  σημεία  α)  και  β).  Όταν  η  συνολική  αξία  των
τμημάτων  είναι  ίση  με  ή  υπερβαίνει  την  αξία  που  καθορίζεται  στο  άρθρο  6,  το  παρόν
εφαρμόζεται  στη  σύναψη  κάθε  τμήματος.  Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  παρεκκλίνουν
προκειμένου για τα τμήματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός Φ.Π.Α. είναι μικρότερη των
ογδόντα  χιλιάδων (80.000)  ευρώ και  υπό  τον  όρο  ότι  το  συνολικό  ποσό  των  συγκεκριμένων
τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων. ...
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7.  Όταν  πρόκειται  για  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  που  έχουν  περιοδικό
χαρακτήρα ή προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται
ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης α) είτε η συνολική πραγματική
αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ίδιου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο
δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, προκειμένου
να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους
δώδεκα (12) μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης. β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των
διαδοχικών  συμβάσεων  που  συνήφθησαν  κατά  το  δωδεκάμηνο  που  έπεται  της  πρώτης
παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα
(12) μήνες. Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας
σύμβασης δεν επιτρέπεται να γίνεται προς το σκοπό αποφυγής της εφαρμογής του παρόντος».

8. Στο άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 ορίζεται:  
“...1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας
σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: α) εάν, ύστερα από
ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες
προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται
σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημα της…”.

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

9. Το  υπό  εξέταση  αίτημα  του  Δήμου  Καβάλας  αφορά  στη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης
προμηθειών,  με  την  έννοια  της  περ.  γ'  της  παρ.  2  του  άρθρου  2  του  π.δ.  60/2007,  περί
προσαρμογής  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  «περί
συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και
υπηρεσιών»,  ήτοι  προμήθεια  χημικών  τουαλετών  ΑΜΕΑ  προϋπολογισμού  16.600,00€,  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης  «Προµήθεια  εξοπλισµού  παιδικών  χαρών  ΑΜΕΑ  στο  ∆ηµοτικό  Αθλητικό  Κέντρο
Καλαµίτσας» προϋπολογισµού συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 204.900,00€ χωρίς Φ.Π.Α.  ή
252.027,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

10. Από τη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 2, περ, υποπ. δδ, του Ν. 4013/2011, ως ισχύει, συνάγεται
σαφώς  ότι  η  Αρχή  επιλαμβάνεται  των  περιπτώσεων  προσφυγής  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με άρθρα 24 και 25 του Π.Δ.
60/2007,  εφόσον  οι  συμβάσεις  αυτές  εμπίπτουν  λόγω  της  εκτιμώμενης  αξίας  και  του
αντικειμένου τους στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων.

Η αρμοδιότητα της Αρχής να παράσχει σύμφωνη γνώμη κρίνεται από την ένταξη των υπό κρίση
συμβάσεων στο πεδίο εφαρμογής του πδ 60/2007, ανεξαρτήτως της επιλογής της αναθέτουσας
αρχής να περιβάλλει τις σχετικές διαδικασίες προμήθειας των ειδών αυτών με τη δημοσιότητα
ενός ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού.

Στην  προκειμένη περίπτωση,  ανεξάρτητα από το γεγονός ότι  η αναθέτουσα αρχή επέλεξε  να
συμπεριλάβει στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία διαφορετικές, μη περιοδικές, προμήθειες
(με  κωδικούς αναφοράς CPV τους 37535200-9 - Εξοπλισμός παιδικής χαράς, CPV 37530000-2 -
Είδη για λούνα παρκ, για επιτραπέζια παιχνίδια ή παιχνίδια συναναστροφής και CPV 24955000-3
- Χημικές τουαλέτες), η αξία της υπό εξέταση σύμβασης προμήθειας – λαμβανομένου  υπόψη
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τόσο του συνολικού προϋπολογισμού προμήθειας του εξοπλισμού των εν λόγω παιδικών χαρών
204.900,00€  χωρίς  Φ.Π.Α.  όσο  και  του  προϋπολογισμού  129.950,00€,  χωρίς  Φ.Π.Α.  της  από
24.07.2014  διακήρυξης,  η  οποία  απεστάλη  προς  δημοσίευση  στην  ΕΕ  στις  23.09.2015–  δεν
υπερβαίνει  τα κατώτατα  όρια  εφαρμογής  του  π.δ.  60/07  (με  το  οποίο  ενσωματώθηκε  στην
ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2004/18/ΕΚ),  ως αυτά αναπροσαρμόσθηκαν με το άρθρο 2 του
ισχύοντος, από 01-01-2014, αριθ. 1336 Κανονισμού της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 .

11. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι δεν συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για τη διατύπωση
σύμφωνης γνώμης για την αιτούμενη ανάθεση των συμβάσεων κατά τις διατάξεις της υποπερ. δδ
της περ. γ της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει, και η πραγματοποίησή της
εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη της αναθέτουσας αρχής, καθώς η Αρχή δεν προβαίνει σε
έλεγχο της ουσίας του υποβληθέντος αιτήματος.

ΙV. Συμπέρασμα

12. Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή αυ-
τού στις προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ερωτήματος, η Ε.Α.Α-
.ΔΗ.ΣΥ ομόφωνα αποφασίζει: 

Την αποχή από την εξέταση του αιτήματος, του Δήμου Καβάλας για τη διενέργεια διαδικασίας με
διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια  χημικών τουαλετών ΑΜΕΑ στα
πλαίσια της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών ΑΜΕΑ για το ΔΑΚ Καλαμίτσας του Δήμου
Καβάλας, για σύμφωνη γνώμη, λόγω έλλειψης αρμοδιότητας . 

                                                                                                                           Αθήνα,  28 Ιουλίου 2015

                                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                                          Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 

                                                                                                   Δετσαρίδης Χρήστος
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