
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

247/2015
(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ)  Ν. 4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην  Αθήνα  σήμερα  την  22η  Οκτωβρίου  του  έτους  δύο  χιλιάδες  δέκα  πέντε  (2015)  ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:30, και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7, 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 τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:

1. Πρόεδρος: Μπουσουλέγκα Χριστίνα

2. Μέλη: Καραμανλής Ευάγγελος

Κουλούρη Ιωάννα

Λουρίκας Δημήτριος

Σταθακόπουλος Δημήτριος

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

Γραμματέας: Λεμπούση Πρασκευή

Εισηγήτρια:  Ελένη  Γούναρη,  Τοπογράφος  Μηχανικός,  Ειδικό  Επιστημονικό  Προσωπικό
Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ.

Ερώτημα: Το υπ' αρ. Πρωτ. 69648/10349/17-09-2015 αίτημα του Δήμου Ιωαννιτών προς την Ε.Α-
.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής Αρχή) που παρελήφθη στις 18-09-2015 (αρ. Πρωτ. Εισερχ. 4127),  όπως συ-
μπληρώθηκε με το υπ' αρ. Πρωτ. 73966/11072/02-10-2015 (αρ. Πρωτ. Εισερχ. 4327),

1



Θέμα:  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγ-
μάτευσης, κατόπιν προηγηθέντος εν μέρει άγονου διεθνούς διαγωνισμού, για την ανάθεση
σύμβασης προμήθειας: α) 'Εξοπλισμός Εργαστηρίων Κηπουρικής' (πακέτο 'Ζ'), β) 'Εξοπλισμός
Εργαστηρίων Κεραμικής (Αγγειοπλαστικής)' (πακέτο 'Η') και γ) 'Εξοπλισμός Εργαστηρίων Μη-
χανολογίας-Ηλεκτρολογίας' (πακέτο 'Θ'), συνολικού προϋπολογισμού 26.698,00 € χωρίς ΦΠΑ,
που αποτελεί τμήμα της προμήθειας με τίτλο: “Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων
Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών” προϋπολογισθείσης αξίας 316.267, 00 € μη συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ. 

 Με το υπ' αρ. Πρωτ. 69648/10349/17-09-2015 αίτημα του Δήμου Ιωαννιτών προς την Ε.Α.Α.ΔΗ-
.ΣΥ.  (εφεξής Αρχή) που παρελήφθη στις 18-09-2015 (αρ.  Πρωτ. Εισερχ. 4127),  όπως συμπλη-
ρώθηκε με το υπ' αρ. Πρωτ. 73966/11072/02-10-2015 (αρ. Πρωτ. Εισερχ. 4327), αιτείται την πα-
ροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) ν. 4013/2011,
όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί  στη διενέργεια  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης,  για  την
ανάθεση σύμβασης προμήθειας με θέμα: α) 'Εξοπλισμό Εργαστηρίων Κηπουρικής' β) 'Εξοπλισμό
Εργαστηρίων Κεραμικής (Αγγειοπλαστικής)' και γ) 'Εξοπλισμό Εργαστηρίων Μηχανολογίας-Ηλε-
κτρολογίας', για τις ανάγκες των Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών,
προϋπολογισμού  26.698,00 € πλέον ΦΠΑ 23%.

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά

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

1.1  Με  την  υπ'  αρ.  1757/08-05-2012  απόφαση  της  Ενδιάμεσης  Διαχειριστικής  Αρχής  της
Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης με τίτλο:  “Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων
και  Τμημάτων  Ένταξης  του  Δήμου  Ιωαννιτών”  στον  άξονα  προτεραιότητας  '06-Αειφόρος
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου΄ του Ε.Π. 'Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ηπειρος', συνολικού
ποσού 549.144,57 € με ΦΠΑ. Η εν λόγω απόφαση ένταξης τροποποιήθηκε στις 24-10-2012 (αρ.
Πρωτ. 4572) με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 553.572,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

1.2 Με  την  υπ’  αριθμ.  672/05-12-2012  απόφασή  της  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου
Ιωαννιτών με ΑΔΑ:  Β4ΜΛΩΕΩ-Ω2Σ (Πρακτικό υπ' αρ. 34), ενέκρινε: (i) τη διενέργεια ανοικτού,
διεθνούς  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια με
τίτλο:  “Εξοπλισμός  Ειδικών  Σχολείων  και  Τμημάτων  Ένταξης  του  Δήμου  Ιωαννιτών”,
προϋπολογισμού 553.572,57 € με ΦΠΑ, (ii) την πίστωση του προαναφερθέντος ποσού και (iii) τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διενέργειας της εν θέματι προμήθειας. Η νομιμότητα της
εν λόγω απόφασης ελέγχθηκε με το υπ' αρ. 302/126/07-01-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

2.1 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η,  με αρ.  Πρωτ. 2325/310/11-01-2013,  αναλυτική διακήρυξη της
προμήθειας του θέματος με ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΕΩ-ΒΥ8. Σύμφωνα με αυτή οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι
πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τις 04-03-2013 και ώρα 10:00 πμ.
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιωαννιτών. 

2.2 Η  περίληψη της  εν  λόγω διακήρυξης  (αρ.  Πρωτ.  2457/323/14-01-2013)  αναρτήθηκε στη
'ΔΙΑΥΓΕΙΑ'  στις 22-01-2013 με ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΩΕΩ-ΒΡ7, ενώ τοιχοκολλήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου και αναρτήθηκε και στο site αυτού www.ioannina.gr. 
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Στις  07-01-2013 επίσης  απεστάλη  η  περίληψη  της  διακήρυξης  προς  δημοσίευση  στο
συμπλήρωμα  της  Επίσημης  Εφημερίδας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (δημοσιεύτηκε  στις  09-01-
2013).

2.3 Τέλος, η Περιληπτική Διακήρυξη του διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση στις εφημερίδες:
α)  'ΓΕΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ',  'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ',  'ΝΕΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ'  (ημερ.  Δημ.  15-01-2013),  β)
'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ'   (ημερ.  Δημ.  16-01-2013),  γ)  '7  ΜΕΡΕΣ'  (ημερ.  Δημ.  17-01-2013),  (ενώ
δημοσιεύτηκε και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 20/18-01-2013).

3.1 Σύμφωνα με τη διακήρυξη το αντικείμενο της προμήθειας χωρίζεται στα εξής δώδεκα (12)
πακέτα:

Α/Α
ΠΑΚΕΤΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ € 
(με ΦΠΑ)

Α Υπολογιστές – Μηχανές Γραφείου – Συσκευές Ήχου 
& Εικόνας

86.610,45

Β Διαδραστικοί Πίνακες 30.012,00

Γ Έπιπλα 56.127,36

Δ Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας 14.881,77

Ε Εξοπλισμός Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών 
& Ψυχοκινητικής Αγωγής

94.651,58

ΣΤ Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αυτόματης Διαβίωσης 6.617,40

Ζ Εξοπλισμός Εργαστηρίων Κηπουρικής 11.098,29

Η Εξοπλισμός Εργαστηρίων Κεραμικής (Αγγειοπλαστικής) 18.277,80

Θ Εξοπλισμός Εργαστηρίων Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας 3.462,45

Ι Ειδικός Εξοπλισμός για Παιδιά με Κινητικά Προβλήματα 129.266,85

ΙΑ Ειδικός Εξοπλισμός για Παιδιά με  Προβλήματα Όρασης 88.781,40

ΙΒ Λοιπός Εξοπλισμός 13.785,23

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 553.572,57

3.2 Σύμφωνα με το άρθρο 5.11 της Διακήρυξης: '....οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα,  για  τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα,
όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο παρ. Α. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών ενός
πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς, ολόκληρου του πακέτου....'.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίστηκε η χαμηλότερη τιμή.

3.3 Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9: 'Εγγυήσεις' της Διακήρυξης αναφορικά
με τις προβλεπόμενες εγγυήσεις: 

'.......Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγύηση Συμμετοχής ......για ποσό που θα
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καλύπτει το 5%,  της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων ειδών....'. 

'....Για  την  καλή εκτέλεση των  όρων της  σύμβασης,  οι  προμηθευτές  είναι  υποχρεωμένοι  να
καταθέσουν  Εγγυητική  Επιστολή   Καλής  Εκτέλεσης που  να  καλύπτει  το  10%  της  συνολικής
συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ...'.

Επιπλέον, '.....Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 2% επί του συμβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ και για δύο
τουλάχιστον έτη...'.

Η συνολική διάρκεια της προμήθειας, ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης, η δε παράδοση θα γίνει στο χώρο των σχολείων.

4.1 Στις 04-03-2013,συντάχθηκε το Πρακτικό διενέργειας αυτού, όπου διαπιστώθηκε ότι  για τα
πακέτα  Η:  'Εξοπλισμός  Εργαστηρίων  Κεραμικής  (Αγγειοπλαστικής)΄και  Θ:  'Εξοπλισμός
Εργαστηρίων  Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας΄,  δεν  υπεβλήθη  καμία  προσφορά.  Αντίθετα,
υπεβλήθη  μία  μόνο  προσφορά  για  το  πακέτο  Ζ:  'Εξοπλισμός  Εργαστηρίων  Κηπουρικής'  και
συγκεκριμένα  από  την  εταιρεία  'ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΕ',  πλην  όμως  απερρίφθη
λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και εσφαλμένης Εγγυητικής Επιστολής
(μη σύμφωνη με το υπόδειγμα της Διακήρυξης).

4.2  Στις 26-06-2013  εκδόθηκε η υπ' αρ. 532 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιωαννιτών με την οποία με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση των πακέτων Γ: 'Έπιπλα',  Ε:
'Εξοπλισμός Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών και Ψυχοκινητικής Αγωγής' και ΙΒ: 'Λοιπός Εξοπλισμός'.

4.3 Στις 08-10-2013  εκδόθηκε η υπ' αρ. 535 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιωαννιτών (ΑΔΑ: ΒΛΛΡΩΕΩ-848) με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα: α) η επανάληψη του
διαγωνισμού για το σύνολο των εννέα (9) εκ των δώδεκα πακέτων του διαγωνισμού ήτοι για τα
πακέτα:  (Α, Β, Δ, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι & ΙΑ) και β) η τροποποίηση της υπ' αρ. 2325/310/11-01-2013
διακήρυξη κατά την επανάληψη του διαγωνισμού των ανωτέρω πακέτων, σύμφωνα με το υπ'
αρ.  93813/9075/04-10-2013 έγγραφο της  Επιτροπής  διαγωνισμού το  οποίο είναι  συνημμένο
στην  εν  λόγω  απόφαση.  Σύμφωνα  με  την  προαναφερθείσα  εισήγηση  της  Επιτροπής
διαγωνισμού  αφορά  πολύ  συγκεκριμένα  σημεία  με  στόχο  να  είναι  σαφή  και  να  μη
δημιουργούνται αμφιβολίες στους συμμετέχοντες αλλά και στην Επιτροπή διαγωνισμού.

 Τα σημεία αυτά αφορούν κυρίως διευκρινίσεις και συμπληρώσεις στο άρθρο 7 της διακήρυξης
με τίτλο: 'Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής' (πχ. παρ. 7.2.2. που αφορά την υπεύθυνη
δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, να τονιστεί ότι αφορά
στα έτη 2010, 2011,  2012 και 2013, παρ. 7.2.3 που αναφέρεται στον κατάλογο με τις κυριότερες
παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών, να διευκρινιστεί πως αφορά και το τρέχον έτος 2013
κοκ.).  Επιπλέον  να  τονιστεί  πως  όταν  η  διακήρυξη  περιγράφει  το  'τελικό  προϊόν'  τούτο
περιγράφει το 'πακέτο' και όχι το κάθε ένα από τα είδη που περιλαμβάνονται στο 'πακέτο'. 

Η ανάγκη των τροποποιήσεων αυτών της διακήρυξης προέκυψε σε συνέχεια των ενστάσεων που
υπεβλήθησαν  στο  στάδιο  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  καθώς  και  των  διευκρινίσεων  που
χρειάστηκε να δοθούν τόσο από την Επιτροπή όσο και από τους συμμετέχοντες.

Η  νομιμότητα  της  υπ'  αρ.  535/2013  απόφασης  ελέγχθηκε  με  το  υπ'  αρ.
63568/13019+63559/13016/29-10-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.
Μακεδονίας.

5. Με την υπ' αρ. 429/28-05-2014 απόφασή η Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών (ΑΔΑ:
ΒΙΥ1ΩΕΩ-ΣΤΗ)  (Πρακτικό  υπ'  αρ.  14),  ενέκρινε:  (i)  τη  διενέργεια   επαναληπτικού,  ανοικτού,
διεθνούς  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια με

4



τίτλο:  “Εξοπλισμός  Ειδικών  Σχολείων  και  Τμημάτων  Ένταξης  του  Δήμου  Ιωαννιτών”,  για  τα
πακέτα Α, Β, Δ, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι,  ΙΑ προϋπολογισμού 389.008,41 € με ΦΠΑ,  (ii) την πίστωση του
προαναφερθέντος ποσού και (iii) τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διενέργειας της εν
θέματι  προμήθειας.  Η  νομιμότητα  της  εν  λόγω  απόφασης  ελέγχθηκε  με  το  υπ'  αρ.
37840/8331/18-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του επαναληπτικού διαγωνισμού αφορά στα κάτωθι εννέα
πακέτα:

Α/Α
ΠΑΚΕΤΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ € 
(με ΦΠΑ)

Α Υπολογιστές – Μηχανές Γραφείου – Συσκευές Ήχου 
& Εικόνας

86.610,45

Β Διαδραστικοί Πίνακες 30.012,00

Δ Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας 14.881,77

ΣΤ Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αυτόματης Διαβίωσης 6.617,40

Ζ Εξοπλισμός Εργαστηρίων Κηπουρικής 11.098,29

Η Εξοπλισμός Εργαστηρίων Κεραμικής (Αγγειοπλαστικής) 18.277,80

Θ Εξοπλισμός Εργαστηρίων Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας 3.462,45

Ι Ειδικός Εξοπλισμός για Παιδιά με Κινητικά Προβλήματα 129.266,85

ΙΑ Ειδικός Εξοπλισμός για Παιδιά με  Προβλήματα Όρασης 88.781,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 389.008,41

6.1 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η, με αρ. Πρωτ. 50137/5790/04-06-2014, αναλυτική διακήρυξη της
προμήθειας  του θέματος  με  ΑΔΑ:  ΜΘΖΩΕΩ-ΒΚ5.  Σύμφωνα με αυτή οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι
πρέπει  να υποβάλλουν τις  προσφορές τους το αργότερο μέχρι  τις  03-07-2014 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Ιωαννιτών.

Περαιτέρω, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με κωδικό
ΑΔΑΜ: 14PROC002105146.

6.2 Η περίληψη της εν λόγω διακήρυξης (αρ. Πρωτ. 50140/5791/04-06-2014) αναρτήθηκε στη
'ΔΙΑΥΓΕΙΑ'   στις  12-06-2014  με  ΑΔΑ:  7Η2ΠΩΕΩ-ΙΩΛ,  ενώ  τοιχοκολλήθηκε  στο  Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου και αναρτήθηκε και στο site αυτού www.ioannina.gr. 

Στις  23-05-2014  επίσης  απεστάλη  η  περίληψη  της  διακήρυξης  προς  δημοσίευση  στο
συμπλήρωμα  της  Επίσημης  Εφημερίδας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (δημοσιεύτηκε  στις  28-05-
2014).

6.3 Τέλος, η Περιληπτική Διακήρυξη του διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση στις εφημερίδες:
α) 'ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ', 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ', 'ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ' '7 ΜΕΡΕΣ' (ημερ. Δημ. 05-06-2014), β)
'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ'  (ημερ.  Δημ.  06-06-2014),  ενώ  δημοσιεύτηκε  και  στην  Εφημερίδα  της
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Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 381/06-06-2014). 

6.4 Οι  όροι της διακήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισμού παρέμειναν οι ίδιοι πέραν των
τροποποιήσεων που αναφέρονται στην παρ. 4.3 του παρόντος ιστορικού.

7.1 Στις 03-07-2014 συντάχθηκε το Πρακτικό διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού, όπου
μετά το αποσφράγιση των  προσφορών διαπιστώθηκε ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά για τα
πακέτα Ζ, Η και Θ.

7.2 Στην 01-09-2014 συντάχθηκαν τα 1α Πρακτικά αξιολόγησης  τεχνικών προσφορών για τα
πακέτα Α, Β & Ι. Σύμφωνα με αυτά κατέθεσαν προσφορές δύο συμμετέχοντες: α) η εταιρεία
'ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΕ'  και  β)  'ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ  ΑΕ'.  Στις  16-09-2014,  μετά  τις
δοθείσες και από τις δύο εταιρείες, διευκρινίσεις επί των τεχνικών προσφορών, συντάχθηκαν τα
2α Πρακτικά αξιολόγησης όπου έγιναν αποδεκτές και οι δύο προσφορές.

7.3 Στις 19-09-2014 και οι δύο προαναφερθείσες εταιρείες κατέθεσαν ένσταση κατά των από 16-
09-2014 2ων Πρακτικών αξιολόγησης προσφορών.

7.4 Στις  13-10-2014  και  με  την  υπ'  αρ.  775  απόφαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου
Ιωαννιτών προέβη στην α) απόρριψη και των δύο ενστάσεων και β) στην έγκριση των 1ων και
2ων πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού αναφορικά με τα πακέτα Α, Β & Ι.

7.5 Στις 16-09-2014 συντάχθηκε το Πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για το πακέτο Δ
για το οποίο υπέβαλλαν προσφορά οι εξής εταιρείες: α) 'ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ' και 'ΓΑΒΡΙΗΛ Β.
ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ'. Στις 13-10-2014 και με την υπ' αρ. 776 απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ιωαννιτών προέβη στην α) εν μέρει αποδοχή της από 19-09-2014 ένστασης της εταιρείας
'ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ' κατά του ανωτέρω πρακτικού και στην τροποποίηση και έγκριση
αυτού και β)  στην αποδοχή των τεχνικών προσφορών και των δύο συμμετεχόντων εταιρειών για
το πακέτο Δ.

7.6 Στις  07-11-2014  και  με  την  υπ'  αρ.  866  απόφαση,  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου
απέρριψε  τις  από  24-10-2014  Προδικαστικές  προσφυγές  των  εταιρειών:  'ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΕ'  &  'ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ  ΑΕ',  κατά  της  775/2014  απόφασης  αναφορικά  με  τα
πακέτα Α, Β & Ι.

7.7  Στις  07-11-2014  και  με  την  υπ'  αρ.  867  απόφαση,  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου
απέρριψε την από 04-11-2014 ένσταση της εταιρείας 'ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ' κατά
του  από  17-10-2014  πρακτικού  αποσφράγισης  οικονομικών  προσφορών  αναφορικά  με  το
πακέτο Ι. (Σημειώνεται ότι για το εν λόγω πακέτο είχαν καταθέσει προσφορές η ενιστάμενη και η
εταιρεία 'ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ').

8. Στις 23-09-2014  εκδόθηκε η υπ' αρ. 718 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιωαννιτών  (ΑΔΑ:  Ω0ΡΛΩΕΩ-ΙΒΥ)  με  την  οποία  αποφασίστηκε  ομόφωνα:  α)  η  έγκριση  των
πρακτικών διαγωνισμού για το σύνολο των εννέα (9)  πακέτων,  β)  η έγκριση των πρακτικών
ελέγχου των δικαιολογητικών για τα πακέτα Α,  Β,  Δ,  ΣΤ,  Ι  & ΙΑ,  γ)  η έγκριση των πρακτικών
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τα πακέτα ΣΤ & ΙΑ και δ)  εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για τα πακέτα Ζ, Η & Θ για τα
οποία ο διαγωνισμός απέβη για 2η φορά άγονος (αρχικός και επαναληπτικός).

8.1 Στις  17-10-2014  έγινε  η  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάχθηκε  το
σχετικό πρακτικό.

8.2  Στις 07-11-2014  εκδόθηκε η υπ' αρ. 850 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιωαννιτών  με  την  οποία  κατακυρώθηκαν  τα  πακέτα  Β:  'Διαδραστικοί  Πίνακες'  &   Ι:  'Ειδικός
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Εξοπλισμός  για  Παιδιά  με  Κινητικά  Προβλήματα'  στην  εταιρεία  'ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ  ΑΕ'.  Η
επικύρωση της εν λόγω απόφασης έγινε με την υπ' αρ. 8978/2312/18-02-2015 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

8.3 Στις 24-11-2014 η εταιρεία 'ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ' κατέθεσε Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και
έκδοσης  προσωρινής  διαταγής  με  θέμα την  αναστολή   ισχύος  των  υπ'  αρ.  775/13-10-2014,
866/07-11-2014  και  850/07-11-2014  αποφάσεων  της  οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Ιωαννιτών, αναφορικά με το πακέτο Α. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ' αρ. 153/08-07-
2015 απόφαση έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης και ακύρωσε την 850/2014 απόφαση κατά το
μέρος που ενσωματώθηκαν οι υπ' αρ. 866 και 850 αποφάσεις.

8.4 Σε  συνέχεια  αυτής,  στις  12-06-2015  εκδόθηκε  η  υπ'  αρ.  516  απόφαση της  Οικονομικής
Επιτροπής  του  Δήμου  Ιωαννιτών  με  την  οποία  κατακύρωσε  την  προμήθεια  του  πακέτου  Α:
'Υπολογιστές-Μηχανές Γραφείου-Συσκευές Ήχου & Εικόνας' στην εταιρεία 'ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ'.

9. Στις  21-01-2015  υπεγράφη η  σύμβαση για  την  προμήθεια  των  πακέτων  Β:  'Διαδραστικοί
πίνακες', Δ: 'Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας', ΣΤ: 'Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αυτόματης Διαβίωσης'
και  Ι:  'Ειδικός  Εξοπλισμός  για  Παιδιά  με  Κινητικά  Προβλήματα'  με  ανάδοχο  την  εταιρεία
'ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ' με συνολική αξία 111.900,00 € πλέον ΦΠΑ. 

9.1  Στις  11-02-2015  υπεγράφη  η  σύμβαση  για  την  προμήθεια  του  πακέτου  ΙΑ:  'Ειδικός
Εξοπλισμός για Παιδιά με Προβλήματα Όρασης'  με ανάδοχο την εταιρεία 'ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. -
ΔΗΜΟΥ Ν. Ο.Ε.' με συνολική αξία 71.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Η  ανάθεση  και  των  δύο  συμβάσεων  αναρτήθηκε  και  στο  σχετικό  τεύχος  της  Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9.2 Όσον αφορά το Πακέτο Α:  'Υπολογιστές-Μηχανές Γραφείου-Συσκευές Ήχου & Εικόνας', δεν
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, εν αναμονή της Έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής, σύμφωνα με
τα όσα αναφέρονται στο υπ' αρ. 73966/11072/02-10-2015 έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών.

9.3 Περαιτέρω, στις 17-07-2015 και με την υπ' αρ. 2978 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση της Πράξης με τίτλο: “Εξοπλισμός
Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών” στον άξονα προτεραιότητας '06-
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου΄ του Ε.Π. 'Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ηπειρος',
όπου ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών η 31-12-
2015.

10. Στις 24-04-2015 εκδόθηκε η υπ' αρ. 189 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ιωαννιτών  με  την  οποία  αποφασίστηκε  ομόφωνα  η  έγκριση  σχεδίου  απόφασης  για  τη
διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για τα πακέτα Ζ, Η,
Θ της εν θέματι προμήθειας.

8. Κατόπιν  των ανωτέρω,  ο Δήμος  Ιωαννιτών  με  το  υπ'  αρ.  Πρωτ.  69648/10349/17-09-2015
αίτημα του προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως συμπληρώθηκε με το υπ' αρ. Πρωτ. 73966/11072/02-10-
2015,  αιτείται  την  παροχή  σύμφωνης  γνώμης  για  προσφυγή  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Π.Δ.
60/07 για την προμήθεια:  α) 'Εξοπλισμός Εργαστηρίων Κηπουρικής' (πακέτο 'Ζ'), β) 'Εξοπλισμός
Εργαστηρίων  Κεραμικής  (Αγγειοπλαστικής)'  (πακέτο  'Η')  και  γ)  'Εξοπλισμός  Εργαστηρίων
Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας'  (πακέτο  'Θ'),   προϋπολογισμού  26.698,00  €  χωρίς  ΦΠΑ,  που
αποτελεί τμήμα της προμήθειας με τίτλο: “Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης
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του  Δήμου  Ιωαννιτών”,  για  την  οποία  προμήθεια  δεν  υπήρξε  καμία  προσφορά  στο
διενεργηθέντα ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό. 

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

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

10. 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 (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη
από τα ακόλουθα κατώτατα όρια:
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 [...]”

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του αριθ. 1336/2013 Κανονισμού της Επιτροπής της
13ής  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 207.000 ευρώ.

11. Το άρθρο 8 παρ. 1,3 και 5 του ίδιου π.δ. ορίζει τα παρακάτω: 

“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.
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12. Περαιτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, το οποίο επικαλείται
η αναθέτουσα, ορίζουν ότι:  «...1.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες
συμβάσεις  τους  προσφεύγοντας  σε  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  χωρίς  να  προηγείται
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Προκειμένου για δημόσιες
συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών:  α) εάν,  ύστερα  από  ανοικτή  ή  κλειστή
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά  ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν
κρίνεται  κατάλληλη,  ή  εάν δεν  υπάρχει  κανείς  υποψήφιος,  εφόσον δεν  έχουν  τροποποιηθεί
ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημα της…».

13. Στο άρθρο 209 παρ. 1 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (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….».  Επίσης,  στα άρθρα 3 (παρ.  3γ) και  23 της με αριθμ.
11389/93  Απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  με  τίτλο  «Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» (ΦΕΚ 185/Β), ορίζεται «…Άρθρο 3, παρ. 3γ.
“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 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[...]4. Στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν
για κατεπείγοντες λόγους οφειλομένους σε γεγονότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν
από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται
στους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς.” Άρθρο 23.  ..  Διαδικασία με διαπραγμάτευση η
απευθείας  ανάθεση-πρόχειρος  διαγωνισμός  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».

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

14. Το  υπό  εξέταση αίτημα  του  Δήμου  Ιωαννιτών, 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  26.698,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  ως
αποτέλεσμα εν μέρει άγονου διαγωνισμού συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 316.267, 00
€ πλέον ΦΠΑ, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής, κατ' άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν.
4013/2011, όπως ισχύει, για παροχή σύμφωνης γνώμης.

15. Περαιτέρω η διαδικασία με διαπραγμάτευση, έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται
να εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικώς απαριθμούμενες στα άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ  περιπτώσεις  (αντίστοιχα  άρθρα  24  και  25  π.δ.  60/2007)  (βλ.  σχετικώς  ΔΕE,
απόφαση της 8ης Απριλίου 2008, C337/05, 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 αποσκο-
πούν στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των αναγνωριζομένων από τη Συνθήκη για τη
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Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) δικαιωμάτων στον τομέα των δημοσίων συμ -
βάσεων,  πρέπει  να  αποτελούν  αντικείμενο  συσταλτικής  ερμηνείας.  Συγκεκριμένα,  προκει -
μένου η οδηγία 2004/18/ΕΚ να μην απολέσει την πρακτική αποτελεσματικότητά της, τα κράτη
μέλη και οι αναθέτουσες αρχές τους δεν επιτρέπεται να προβλέπουν περιπτώσεις προσφυγής
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση που δεν προβλέπονται από την εν λόγω οδηγία ή να συ-
νοδεύουν τις ρητώς προβλεπόμενες από την οδηγία αυτή περιπτώσεις με νέους όρους που
έχουν ως αποτέλεσμα να καθιστούν ευκολότερη την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία (βλ.
ΔΕΕ, αποφάσεις της 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  και  της  13ης Ιανουαρίου  2005,  C-84/03,  Επιτροπή κατά  Ισπανίας,  Συλλ.  2005,  Ι-
13947, σκέψη 48).

16. Εν προκειμένω, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται  στο αίτημά της η
αναθέτουσα αρχή, τυγχάνει εξέτασης η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25, παρ. 1.α του
πδ 60/07  για την  προμήθεια: α) 'Εξοπλισμός Εργαστηρίων Κηπουρικής' (πακέτο 'Ζ'), β) 'Εξο-
πλισμός Εργαστηρίων Κεραμικής (Αγγειοπλαστικής)' (πακέτο 'Η') και γ) 'Εξοπλισμός Εργαστη-
ρίων Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας' (πακέτο 'Θ'),  προϋπολογισμού 26.698,00 € πλέον ΦΠΑ,
που αποτελεί τμήμα της προμήθειας με τίτλο: “Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων
Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών”,  για την οποία προμήθεια δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

17. Περαιτέρω, η εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α΄ του π.δ.  60/2007   στη βάση της
οποίας οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε
διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  χωρίς  να  προηγείται  δημοσίευση  σχετικής  προκήρυξης,
προϋποθέτει:

α) να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία,

β)  να  μην  έχει  υποβληθεί,  κατά  την  υπό  σημείο  α)  ανωτέρω  νομίμως  διεξαχθείσα  και
προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες
προσφορές να μην κρίνεται κατάλληλη, ή να μην υπάρχει κανείς υποψήφιος, 

γ)  τη  μη  ουσιώδη τροποποίηση  των  αρχικών  όρων  της  σύμβασης  κατά  την  προσφυγή  στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση.

Επιπλέον, προϋποθέτει ότι σε περίπτωση σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προβεί στη διαβίβαση προς αυτήν, σχετικής εκθέσεως . 

18. Εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης,  προκύπτουν τα
ακόλουθα:

α)  Ως προς την προϋπόθεση της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής δια-
δικασίας
Ο Δήμος Ιωαννιτών, με την υπ' αρ. 50137/5790/04-06-2014 αναλυτική διακήρυξη του επαναλη-
πτικού διαγωνισμού, προσέφυγε σε ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με τίτλο: “Εξοπλι-
σμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών”, όπου περιλαμβανόταν με-
ταξύ άλλων και τα πακέτα 'Ζ', 'Η' και 'Θ'.
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 Η εν λόγω διακήρυξη για την οποία τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, κατά το νόμο, διατυπώσεις δη-
μοσιότητας, δεν περιείχε όρους που θα απέτρεπαν οικονομικούς φορείς από τη συμμετοχή τους
στον σχετικό διαγωνισμό, όπως προκύπτει από το ανωτέρω παρατεθέν ιστορικό. 

β)  Ως προς τη μη υποβολή προσφοράς ή  την ύπαρξη απαράδεκτης-μη κανονικής προσφοράς
Στο από 03-07-2014 Πρακτικό διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού, αναφέρεται ρητά
ότι: '..... δεν υπεβλήθη καμία προσφορά για τα πακέτα Ζ, Η και Θ....'.

γ) Ως προς τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης
Στο  σχέδιο  απόφασης  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Ιωαννιτών  που
αποφασίστηκε  με  την  υπ'  αρ.  189  απόφαση  αναφέρεται  ρητά  πως  η  διενέργεια
διαπραγμάτευσης για τα πακέτα Ζ, Η, Θ της εν θέματι προμήθειας, θα γίνει χωρίς τροποποίηση
των όρων της διακήρυξης

Κατόπιν των ανωτέρω και από την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις προαναφε-
ρόμενες διατάξεις, διαπιστώνεται ότι προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 25
παρ. 1, περίπτωση α΄ του Π.Δ. 60/2007 για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την ζητούμενη
προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

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 ΕΑΑΔΗΣΥ
ομόφωνα αποφασίζει:

την  παροχή σύμφωνης γνώμης επί  του αιτήματος   του Δήμου Ιωαννιτών,  σύμφωνα με το
άρθρο 2 παράγραφος 2, περίπτωση γ' υποπερίπτωση (δδ) του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει,   για
τη  διενέργεια  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση  για  την  σύμβαση  προμήθειας  με  θέμα:  α)
'Εξοπλισμός  Εργαστηρίων  Κηπουρικής'  β)  'Εξοπλισμός  Εργαστηρίων  Κεραμικής
(Αγγειοπλαστικής)'  και  γ)  'Εξοπλισμός  Εργαστηρίων  Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας',  για  τις
ανάγκες των Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών, προϋπολογισμού
26.698,00  €  πλέον  ΦΠΑ,  λόγω  συνδρομής   των  προς  τούτο  τασσομένων  υπό  του  νόμου
προϋποθέσεων. 

 

Αθήνα,  22.10.2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αντιπρόεδρος

 

Χριστίνα Μπουσουλέγκα 

11


