
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

136/2017
(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  19η Δεκεμβρίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαεπτά (2017) ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45, στην Αθήνα, 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 :                   Καταπόδης Γεώργιος

2. Αντιπρόεδρος :            Μπουσουλέγκα Χριστίνα

3. Μέλη :                           Λουρίκας Δημήτριος   

                                           Σταθακόπουλος Δημήτριος

                 Στυλιανίδου Μαρία

                                           Χριστοβασίλη Ερωφίλη 

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

Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού

Εισηγήτρια: Δρ. Στυλιανή Παρασκευά, Χημικός,Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατά  τη  διάρκεια  της  Συνεδρίασης  παρέστησαν  η  εισηγήτρια  κα   Παρασκευά,  η  Προϊσταμένη  του
Τμήματος  Γνωμοδοτήσεων  της  Διεύθυνσης  Νομικών  Υπηρεσιών,κα  Χριστίνα  Καξιρή  καθώς  και  η
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών,κα Μίνα Καλογρίδου,οι  οποίες αποχώρησαν πριν την
έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.

1



Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  για
τη  σύναψη σύμβασης  με  τίτλο  «Σίτιση  των μαθητών του  Καλλιτεχνικού  & του  Μουσικού  Σχολείου  Ν.
Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2017-2018», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 317.505,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε συνέχεια άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 25965/06.12.2017 αίτημα του Δήμου Χερσονήσου προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής
Αρχή) που παρελήφθη στις 07.12.2017 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 7212), και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα,
ο Δήμος Χερσονήσου αιτείται την παροχή 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,  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης,  για  τη  σύναψη  σύμβασης  με  τίτλο  «Σίτιση  των
μαθητών του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2017-2018»,
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  317.505,00€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  με  επίκληση  της  διάταξης
του άρθρου 32 παρ.  2  του ν.4412/2016,  έπειτα από άγονο ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό άνω των
ορίων.

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά

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

1.  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου, με την υπ' αριθμ. 240/2017 απόφασή του, ενέκρινε
την  με  αριθμό  6/2017  Μελέτη  της  Δ/νσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών,  προϋπολογισμού  393.907,50€,  με
τίτλο  «Σίτιση  των  μαθητών  του  Καλλιτεχνικού  &  Μουσικού  Σχολείου  Ν.  Ηρακλείου  για  τη  σχολική
περίοδο 2017-2018» και τον τρόπο εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας με την προσφυγή στην ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2017 (Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός).

2.  Με  την  υπ'  αριθμ.  347/2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (Πρακτικό  28/25.07.2017,  ΑΔΑ
6Ψ0ΝΩΗΜ-3ΓΘ) του Δήμου Χερσονήσου:  1.εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 554/19.07.2017 Πρόταση Ανάληψης
Πολυετούς υποχρέωσης, 2.ψηφίστηκε η πίστωση ποσού για την «Σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού
& του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο  2017-2018»,  3.  εγκρίθηκε η με αριθμ.
6/2017  Μελέτη  της  Δ/νσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών,  προϋπολογισμού  393.706,20€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 4. εγκρίθηκε η εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, 5. εγκρίθηκε η διενέργεια
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας  «Σίτιση των μαθητών
του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου Ν.  Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2017-2018»  και  6.
ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412.

3. Ακολούθως,  ο  Δήμαρχος  Χερσονήσου  εξέδωσε  την  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  14651/28.07.2017  (ΑΔΑΜ:
17PROC001779945 2017-07-31) σχετική διακήρυξη  δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω
των  ορίων,  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «Σίτιση  των  μαθητών  του  Καλλιτεχνικού  &  του  Μουσικού
Σχολείου  Ν.  Ηρακλείου  για  τη  σχολική  περίοδο  2017-2018»,  προϋπολογιζόμενης  αξίας  393.706,20€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

3.1.  Στο άρθρο 1.3  “Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης”   της
διακήρυξης, ορίζεται ότι: «Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια έτοιμου φαγητού ενδεικτικά σε
310  μαθητές  του  Καλλιτεχνικού  σχολείου  Ν.  Ηρακλείου  και  300  μαθητές  του  Μουσικού  σχολείου  Ν.
Ηρακλείου κατά τις ημέρες που αυτό λειτουργεί για το διάστημα Σεπτέμβριος 2017-έως τέλους σχολικού
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έτους  Μάιος  2018  (150  ημέρες)  αφαιρεμένων  αργιών,  εορτών  και  εξετάσεων[...]  Τα  προς  προμήθεια
γεύματα  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων  συμβάσεων
(CPV):15894210-6 (σχολικά γεύματα)».

3.2. Η προμήθεια, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6/2017 Μελέτη, περιγράφεται ως κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

1 Πλήρες γεύμα που
περιλαμβάνει κυρίως πιάτο,

σαλάτα, φρούτο, γλυκό,
νερό, ψωμί

Μερίδα 91.500 3,47 317.505,00

ΣΥΝΟΛΟ 91.500 3,47 317.505,00

ΦΠΑ 24% 76.201,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 393.706,20

Ο υπολογισμός των ποσοτήτων των μερίδων γίνεται βάση των μαθητών επί των ημερών λειτουργίας των
σχολείων δηλαδή 610 μαθητές Χ 150 ημέρες (Οκτώβριος 2017- έως τέλος σχολικού έτους Ιούνιος 2018).

3.3.  Στο  άρθρο  2.2.2  “Εγγυήσεις”  της  διακήρυξης  ορίζεται  ότι:  «Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.175,05€ (τρεις χιλιάδες
εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά). Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της
εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και ανέρχεται
στο ποσοστό 1%».

3.4. Στο  άρθρο  2.3.1  “Κριτήριο  ανάθεσης” της  διακήρυξης  ορίζεται  ότι:  «Κριτήριο  ανάθεσης  της
σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  βάση  τιμής».  Ως  προς  τη
χρονική  διάρκεια  της  σύμβασης,  στο  άρθρο  4.5  της  διακήρυξης  “Διάρκεια  σύμβασης  –  Τροποποίηση
σύμβασης κατά τη διάρκειά της”  ορίζεται ότι:  «Η σύμβαση σίτισης των μαθητών ισχύει για το σχολικό
έτος  2017-2018  (Σεπτέμβριος  2017-έως  τέλος  σχολικού  έτους  Μάιος  2018).  Σε  περίπτωση  που  δεν
συμπληρωθεί  ο  αριθμός  των  150  ημερών  μέχρι  και  τη  λήξη  του  παραπάνω  χρονικού  διαστήματος,
δύναται να μεταφερθεί το υπόλοιπο και στην έναρξη στης σχολικής περιόδου 2018, δηλαδή τους μήνες
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έτους 2018 με την προϋπόθεση να μην μεταβληθεί το συμβατικό ποσό και την
ύπαρξη σχετικής εγκεκριμένης πίστωσης».

4. Περίληψη  της  εν  λόγω  διακήρυξης,  η  οποία  περιείχε  τους  ουσιώδεις  όρους  και  στοιχεία  της
διακήρυξης του διαγωνισμού, απεστάλη ηλεκτρονικά (την 28.07.2017) και δημοσιεύτηκε (την 02.08.2017
με  αριθμό  εγγράφου  2017/S  146-303015)  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.
Συνακόλουθα,  η  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  14651/28.07.2017 περίληψη  της  διακήρυξης  δημοσιεύτηκε  στις
εφημερίδες  «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»,  «ΠΑΤΡΙΣ»,  «ΑΠΟΨΗ»  και  «ΝΕΑ  ΚΡΗΤΗ»  την  01.08.2017,  και  στην   «Ο
ΛΟΓΟΣ»  στις  02.08.2017.  Περαιτέρω,  αναρτήθηκε  στον  ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (ΑΔΑ:6ΕΕ3ΩΗΜ-ΓΟ5)  και
δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ  369/ΤΕΥΧΟΣ  Δ.Δ.Σ./04.08.2017.  Η  διακήρυξη  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με κωδικό ΑΔΑΜ 17PROC001779945 2017-07-31.
Επιπλέον,  η  περίληψη  του  διαγωνισμού  καθώς  και  τα  συμβατικά  τεύχη  αυτού  αναρτήθηκαν  στην
ιστοσελίδα του Δήμου  www.hersonisos.gr   στις 28.07.2017 και στην δικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ με α/α διαγωνισμού  44664) την
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31.07.2017. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίστηκε η 10.08.2017 και ώρα 07:00 π.μ. ενώ
ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 31.08.2017 και ώρα 17:00 μ.μ.

5. Με το από 01.09.2017 Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών της Επιτροπής
Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  αποτελεσμάτων  διαγωνισμών,  η  Επιτροπή,  αφού  πρώτα  διαβεβαιώθηκε
από το  χειριστή  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του ΕΣΗΔΗΣ ότι  δεν  έχει  υποβληθεί  καμία προσφορά,
διαπίστωσε  ότι  ο  ηλεκτρονικός  διαγωνισμός  με  αριθμό  44664  αφενός  ήταν  χαρακτηρισμένος  από  το
σύστημα  ως  «κλειδωμένος»  και  αφετέρου  ότι  δεν  έχει  υποβληθεί  καμία  ηλεκτρονική  προσφορά.  Στη
συνέχεια, η Επιτροπή με το ως άνω Πρακτικό της, εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:
«Α) τη ματαίωση της διαδικασίας, όσον αφορά το σύνολο της προμήθειας με τίτλο “Σίτιση των μαθητών
του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2017-2018”, λόγω μη
υποβολής  προσφορών  από  κανένα  υποψήφιο  προμηθευτή,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  106  παρ.  1  του
ν.4412/2016 και παράλληλα Β) την προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του ν.4412/2016 (δηλαδή
σε  προσφυγή  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση,  σύμφωνα  με  το
άρθρο 106 παρ. 5 και άρθρο 221 παρ. 1 εδαφ. ε του ν.4412/2016)».

6. Η  Οικονομική  Επιτροπή του  Δήμου με  την  υπ'  αριθμ.  454/2017  απόφασή  της  (Απόσπασμα  από το
Πρακτικό  της  με  αριθμ.  31/2017  Συνεδρίασης):  1.ενέκρινε  το  από  01.09.2017  πρακτικό  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης  και  ελέγχου  προσφορών  της  επιτροπής  διαγωνισμού,  2.  διαπίστωσε  το  άγονο  του
διαγωνισμού,  3.  αποφάσισε  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας,  όσον  αφορά  στο  σύνολο  της  προμήθειας
λόγω μη υποβολής προφορών από κανένα υποψήφιο προμηθευτή και 4. αποφάσισε την προσφυγή στη
διαδικασία του άρθρου 32 του ν.4412/2016. 

7.  Με  τη  με  αριθμ.  10147/01.09.2017  απόφαση  της  Συντονίστριας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Κρήτης  ελέγχθηκαν  η  υπ'  αριθμ.  240/2017  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  η  υπ'  αριθμ.
347/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου ως προς τη νομιμότητά τους και
βρέθηκαν νόμιμες.

Επιπλέον, η αναθέτουσα αρχή με την υπ' αριθμ. πρωτ. 25973/06.12.2017 βεβαίωσή της προς της Αρχή,
βεβαιώνει  ότι  «δεν  έχει  υποβληθεί  ούτε  υπάρχει  σε  εκκρεμότητα  ένσταση,  προδικαστική  προσφυγή,
ειδική διοικητική προσφυγή».

8.  Με  την  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  26743/15.12.2017  βεβαίωσή  του  ο  Δήμος  βεβαιώνει  ότι:   «στους
προϋπολογισμούς των ετών 2016, 2017 και 2018 έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς στο σκέλος
των εξόδων τα εξής ποσά:

ΕΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
(Συμπεριλαμβάνεται το

ΦΠΑ)

2016

70.6481.001 Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και
Μουσικού Σχολείου

Ν. Ηρακλείου έτους 2015-2016

238.781 €

70.6481.0002 Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και
Μουσικού Σχολείου

Ν. Ηρακλείου έτους 2016-2017

155.126,40 €

2017
70.6481.0001 Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και

Μουσικού Σχολείου
Ν. Ηρακλείου έτους 2016-2017

238.781,10 €
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70.6481.0002 Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και
Μουσικού Σχολείου

Ν. Ηρακλείου έτους 2017-2018

155.126,40 €

2018

70.6481.0001 Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και
Μουσικού Σχολείου

Ν. Ηρακλείου έτους 2018-2019

160.000 €

70.6481.0002 Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και
Μουσικού Σχολείου

Ν. Ηρακλείου έτους 2017-2018

238.579,80 €

Επιπλέον, στην ως άνω βεβαίωση αναφέρεται ότι:  «Για το έτος 2016 - 2017, η συνολική πραγματική αξία
της  σύμβασης  που  ίσχυε  και  συγκεκριμένα  από  29/12/2016  έως  15-05-2017  σύμφωνα  με  την
17SYMV005675239 σύμβαση, ανήλθε στο ποσό των 378.162,18 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

9.  Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Δήμος  Χερσονήσου  με  το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  25965/06.12.2017  έγγραφο  –
αίτημά του και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, υπέβαλε στην Αρχή σχέδιο απόφασης προσφυγής στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης και αιτείται τη σύμφωνη γνώμη της  Αρχής για προσφυγή στη διαδικασία
της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  32  του
ν.4412/2016 για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης με τίτλο  «Σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού &
του  Μουσικού  Σχολείου  Ν.  Ηρακλείου  για  τη  σχολική  περίοδο  2017-2018» ,  για  την  οποία  δεν
υποβλήθηκαν  προσφορές  κατά  τη  διενέργεια  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού.   Στο  σχέδιο
απόφασης  που  συνοδεύει  το  εν  λόγω  αίτημα  αναγράφεται  πως  η  προσφυγή  στη  διαδικασία
διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής και χωρίς  τροποποίηση
των  όρων της αρχικής διακήρυξης.

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

10. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ', υποπερίπτωση δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την
παροχή  σύμφωνης  γνώμης,  ορίζει  τα  ακόλουθα:  «δδ)  Οι  αποφάσεις  των  αναθετουσών  Αρχών  που
αφορούν  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  για  την  ανάθεση  των  δημόσιων
συμβάσεων,  σύμφωνα με  την  περίπτωση β΄  της  παρ.  2  του  άρθρου 26  και  τα  άρθρα 32 και  269  του
ν.4412/2016  (ΑΊ47)  εξαιρουμένων  των  περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας,  εκδίδονται  μετά  από  σύμφωνη
γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο
εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη
τάξη με το Ν. 4412/2016. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις
γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου [...]». 

11.  To άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) ορίζει τα εξής:  1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι
ορισμοί:  [...]8)  ως  «δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών»  και  ως  «συμβάσεις  προμηθειών»  νοούνται  οι
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-
πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει,
παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,

9)  ως  «δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών»  και  ως  «συμβάσεις  υπηρεσιών»  νοούνται  οι  συμβάσεις  που
έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6.

[...]

5



(β) ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την
παροχή  υπηρεσιών,  πλην  των  αναφερομένων  στην  υποπερίπτωση  α΄  της  παρούσας  περίπτωσης,
συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως
αντικείμενο  το  σχεδιασμό,  προγραμματισμό,  οργάνωση,  διαχείριση,  παρακολούθηση,  έλεγχο  και
αξιολόγηση  επιχειρησιακών  και  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  δράσεων  σε  όλους  τους  τομείς  της
οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με
τη  μεταφορά  της  απαραίτητης  σχετικής  τεχνογνωσίας,  καθώς  και  την  παροχή  εξωγενών  υπηρεσιών
(outsourcing)  υλοποίησης  των  ανωτέρω  προγραμμάτων  και  δράσεων.  Στις  συμβουλευτικές  υπηρεσίες
υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής
έρευνας,  οι  περιβαλλοντικές  μελέτες,  καθώς  και  οι  μελέτες  συστημάτων  πληροφορικής,  εκτός  εάν
σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και
λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  κατά  την  έννοια  της  υποπερίπτωσης  α΄  της  παρούσας
περίπτωσης.

12. Το άρθρο 4 «Μεικτές συμβάσεις» (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του ως άνω νόμου ορίζει ότι:

“1.  Η  παράγραφος  2  εφαρμόζεται  σε  μεικτές  συμβάσεις  οι  οποίες  έχουν ως  αντικείμενο διαφορετικά
είδη συμβάσεων, το σύνολο των οποίων εμπίπτει στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221). Οι παράγραφοι 3
έως 5 εφαρμόζονται σε μεικτές συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο συμβάσεις που εμπίπτουν στο
παρόν  Βιβλίο  και  συμβάσεις  που  διέπονται  από  τις  διατάξεις  του  Βιβλίου  II  ή/και  από  άλλο  νομικό
καθεστώς, όπως οι διατάξεις του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) ή/και τις διατάξεις με τις οποίες εναρμονίζεται η
νομοθεσία στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ (L 94). 

2.  Οι  συμβάσεις  που  έχουν  ως  αντικείμενο  δύο  ή  περισσότερα  είδη  συμβάσεων  (έργα,  υπηρεσίες  ή
προμήθειες)  ανατίθενται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  που  εφαρμόζονται  στο  είδος  της  σύμβασης  που
χαρακτηρίζει  το  κύριο  αντικείμενο  της  σχετικής  σύμβασης.  Στην  περίπτωση  μεικτών  συμβάσεων  που
αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες κατά την έννοια των άρθρων 107 έως 110 και εν μέρει από άλλες
υπηρεσίες  ή  μεικτών  συμβάσεων  που  αποτελούνται  εν  μέρει  από  υπηρεσίες  και  εν  μέρει  από
προμήθειες,  το  κύριο  αντικείμενο  καθορίζεται,  σύμφωνα  με  το  ποια  από  τις  εκτιμώμενες  αξίες  των
αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών είναι η υψηλότερη .”

13.  Το άρθρο 5 του ως άνω νόμου «Κατώτατα όρια»  (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός
(ΕΕ) 2015/2170) ορίζει ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, τα ακόλουθα:

«α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 

β)  135.000 ευρώ για δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών και  υπηρεσιών που ανατίθενται  από κεντρικές
κυβερνητικές  αρχές  και  για  διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται  από τις  εν  λόγω αρχές.  Αν οι
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα
στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄ προϊόντα, 

γ) 209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές
αναθέτουσες  αρχές  και  για  διαγωνισμούς  μελετών  που  διοργανώνονται  από  τις  εν  λόγω  αρχές.  Το
κατώτατο  όριο  αυτό  εφαρμόζεται  επίσης  στις  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  που  ανατίθενται  από
κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις
αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄, 
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δ)  750.000  ευρώ  για  δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών  που  αφορούν  κοινωνικές  και  άλλες  ειδικές
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α'».

14. Το Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α  «Υπηρεσίες αναφερόμενες στο άρθρο 107»περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, τους κωδικούς CPV της κατηγορίας «Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων»: 55100000-
1 έως 55410000-7, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο κωδικός CPV       55523100-3             «Υπηρεσίες σχολικών
γευμάτων».   

15. Το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης»  (άρθρο 5
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  ορίζει  ότι:  «Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται
στο  συνολικό  πληρωτέο  ποσό,  χωρίς  ΦΠΑ,  όπως  εκτιμάται  από  την  αναθέτουσα  αρχή,
συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως
ορίζουν  ρητά  τα  έγγραφα  της  σύμβασης.  […]  3.  Η  επιλογή  της  χρησιμοποιούμενης  μεθόδου  για  τον
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται  με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής
οποιασδήποτε  διάταξης  του  παρόντος  νόμου.  Η  σύμβαση  δεν  κατατέμνεται  κατά  τρόπο  ώστε  να
αποφεύγεται  η  εφαρμογή  οποιασδήποτε  διάταξης  του παρόντος  νόμου,  εκτός  αν  αυτό δικαιολογείται
από  αντικειμενικούς  λόγους.  […]  9.  Όταν  ένα  σχέδιο  αγοράς  για  την  απόκτηση  ομοιογενών  αγαθών
μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά
την  εφαρμογή  του  άρθρου  5  περιπτώσεις  β  '  και  γ'  η  συνολική  εκτιμώμενη  αξία  όλων  αυτών  των
τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται
στο άρθρο 5,  το παρόν Βιβλίο εφαρμόζεται  στην ανάθεση κάθε  τμήματος [...]  11.  Όταν πρόκειται  για
δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  οι  οποίες  έχουν  περιοδικό  χαρακτήρα  ή  οι  οποίες
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  ιδίου  τύπου  οι  οποίες  συνήφθησαν  κατά  το
προηγούμενο  δωδεκάμηνο  ή  οικονομικό  έτος, αναπροσαρμοσμένη,  ει  δυνατόν,  προκειμένου  να  ληφθούν  υπόψη
ενδεχόμενες  μεταβολές  ως  προς  τις  ποσότητες  ή  την  αξία  τους  κατά  τους  δώδεκα  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 μήνες […]». 

16.  Το  άρθρο  23  «Ονοματολογίες» (άρθρο  23  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ)  ορίζει  ότι:  «οποιεσδήποτε
αναφορές  σε  ονοματολογίες  στο  πλαίσιο  διαδικασιών σύναψης  δημόσιων συμβάσεων  γίνονται  με  τη
χρήση του “Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)”, όπως εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το
κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (L 340)».  

17.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  «Προσφυγή  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση»  (άρθρο  32  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ):  «2.  Η  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί  να χρησιμοποιείται  για δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών και
υπηρεσιών  σε  οποιαδήποτε  από  τις  κατωτέρω  περιπτώσεις:  α)  εάν,  ύστερα  από  ανοικτή  ή  κλειστή
διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες
προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι
αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά
από αίτημα της».
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18.Το άρθρο 107  «Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες»  (άρθρα 74 και 76
παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) προβλέπει ότι: «Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες
ειδικές  υπηρεσίες» του  ιδίου  νόμου,  ορίζεται  ότι:  «1.  Οι  δημόσιες  συμβάσεις  άνω  των  ορίων,  για
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες,  που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α',
ανατίθενται, σύμφωνα την παρ. 3, τα άρθρα 108, 109 και 110, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που
καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.
[...] 3. Σε κάθε περίπτωση οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και οι διαδικαστικοί κανόνες των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να
επιτρέπουν  στις  αρμόδιες  αρχές  να  λαμβάνουν  υπόψη  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των  σχετικών
υπηρεσιών».

19. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 114 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ «[…] οι συμβάσεις για προσωπικές
υπηρεσίες  που  υπερβαίνουν  το  κατώτατο  όριο  θα  πρέπει  να  χαρακτηρίζονται  από  διαφάνεια  σε
ολόκληρη  την  Ένωση.  Δεδομένης  της  σημασίας  του  πολιτισμικού  πλαισίου  και  του  ευαίσθητου
χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν
μεγάλη διακριτική ευχέρεια για τη διοργάνωση της επιλογής των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που
τα ίδια κρίνουν καταλληλότερο. Οι κανόνες της παρούσας Οδηγίας λαμβάνουν υπόψη  αυτή την ανάγκη,
επιβάλλοντας  μόνο  την  τήρηση  των  βασικών  αρχών  διαφάνειας  και  ίσης  μεταχείρισης  και
διασφαλίζοντας ότι οι αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδικά ποιοτικά κριτήρια για την
επιλογή  των  παρόχων  υπηρεσιών  [...] .  Επιπλέον,  η  αιτιολογική  σκέψη  115  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ
προβλέπει  ότι  «[...]  οι  υπηρεσίες  εστιατορίων   παρέχονται  από  φορείς  εγκατεστημένους  στον  τόπο
παροχής  των  υπηρεσιών  αυτών.  Η  διασυνοριακή  τους  διάσταση  είναι  επομένως  περιορισμένη.  Θα
πρέπει  συνεπώς  να  καλύπτονται  μόνο  από  το  απλοποιημένο  καθεστώς  του  ορίου  των  750.000  Ευρώ
[...]».

20.  Το  άρθρο  94  «Πρόσθετες  αρμοδιότητες  Δήμων» του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» ορίζει  ότι:  «4.  Στο άρθρο
75  παρ.  I  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων,  υπό  τον  τομέα  στ'  («Παιδείας,  Πολιτισμού  και
Αθλητισμού»),  προστίθενται  οι  ακόλουθες  Αρμοδιότητες:  [...]  18.  «Η  σίτιση  μαθητών  μουσικών  και
καλλιτεχνικών σχολείων [...]».

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

21.  Το  υπό  εξέταση  αίτημα  του  Δήμου  Χερσονήσου  αφορά στην  προσφυγή  στη  διαδικασία
διαπραγμάτευσης για σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας, όπως ρητά αναφέρεται στο αίτημα του
Δήμου, καθώς και στο τεύχος της υπ' αριθμ. πρωτ.  14651/28.07.2017 διακήρυξης, όπου αναφέρεται ως
σχετικός Κωδικός  CPV:  15894210-6  “Σχολικά γεύματα”.  Ωστόσο, δεδομένης της αναλυτικής περιγραφής
του αντικειμένου της υπό σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6/2017 Μελέτη και με τους
όρους της υπ' αριθμ. πρωτ. 14651/28.07.2017 διακήρυξης, από την οποία προκύπτει ότι συνυπάρχουν
σε  αυτή  στοιχεία  σύμβασης  προμήθειας  και  υπηρεσιών,  δέον  όπως  διερευνηθεί  ο  νομικός
χαρακτηρισμός της και η ένταξή της σε κάποια από τις κατηγορίες που αναγνωρίζει η κείμενη νομοθεσία
(προμήθεια  ή  υπηρεσίες),  προκειμένου  να  καθοριστεί  το  εφαρμοστέο  δίκαιο  και,  συνακόλουθα,  η
αρμοδιότητα της Αρχής.

22.  Πιο αναλυτικά,  από την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης στο άρθρο 16 της υπ'  αριθμ.
6/2017 Μελέτης αναφέρεται:  «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να προμηθευτεί τον
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απαραίτητο,  πλέον  κατάλληλο  και  σύγχρονο,  εξοπλισμό  και  τα  απαραίτητα,  πολύ  καλής  ποιότητας,
σκεύη και έπιπλα, τραπεζοκαθίσματα κλπ, για την απρόσκοπτη παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, δηλαδή
θερμοθαλάμους, δίσκους κ.τ.λ. όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα II του παρόντος, και ότι άλλα
εργαλεία  θεωρεί  ο  ανάδοχος  απαραίτητα  για  την  εξασφάλιση  της  καλύτερης  παροχής  της  εν  λόγω
υπηρεσίας.  Η  σίτιση  των  μαθητών  θα  γίνεται  με  ενιαίο  εδεσματολόγιο  (μενού),  σύμφωνα  με  τις
προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα. Η παρασκευή των γευμάτων θα είναι
ημέρας αποκλειόμενης της μεθόδου προκατάψυξης τύπου  cook and freeze,  επί ποινή αποκλεισμού. Το
δε σερβίρισμα από τους υπαλλήλους του αναδόχου άψογο. Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου
θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της σίτισης του συνόλου των μαθητών και σε συνεννόηση με τον Δ/ντή
του σχολείου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύεται με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη
τα τρόφιμα και τα υλικά για την παρασκευή των φαγητών,  και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την
ποιότητά  τους.[...]   Η  παρασκευή,  αποθήκευση,  μεταφορά  ή  διανομή  ή  διάθεση  έτοιμων  προς
κατανάλωση  γευμάτων  πρέπει  να  πραγματοποιείται  με  υγιεινό  τρόπο,  με  την  εφαρμογή  των
διαδικασιών  που  αναπτύσσονται  και  υλοποιούνται  σύμφωνα με  τις  αρχές  του  συστήματος  ανάλυσης
κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP). [...] Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές
και ειδικευμένο προσωπικό για την πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζόμενων μαθητών. [...] Η εποπτεία της
λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής του προς προμήθεια συσσιτίου και ο έλεγχος της γνησιότητας
και  ποιότητας  των  χρησιμοποιούμενων  υλικών,  της  ποσότητας  και  του  βάρους  των  χορηγούμενων
μερίδων φαγητού, καθώς και ο (αιφνιδιαστικός) έλεγχος της καθαριότητας του χώρου του εστιατορίου,
διενεργείται από τους επόπτες υγείας  της Υπηρεσίας του Δήμου. [...] Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί
απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που υπάγονται στο εστιατόριο, με δικά του έξοδα [...]».

Εξάλλου,  σύμφωνα  με  τον  όρο  2.2.6  της  διακήρυξης  όσον  αφορά  την  τεχνική  και  επαγγελματική
ικανότητα  των  προσφερόντων  απαιτείται  αυτοί  να  διαθέτουν  νόμιμη  άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας
εργαστηρίου τροφίμων ή άδεια λειτουργίας καταστήματος εστιατορίου εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α.
που  βρίσκεται  η  έδρα  του  καταστήματος  με  σύμφωνη  γνώμη  της  Διεύθυνσης  Δημόσιας  Υγείας  της
Περιφέρειας,  κατάσταση  προσωπικού  κατά  ειδικότητα  και  πρόσφατα  βιβλιάρια  υγείας  (φωτοτυπία)
όσων εμπλέκονται στην παρασκευή και σερβίρισμα των γευμάτων και αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας
κατάλληλου μεταφορικού μέσου, για την μεταφορά ειδών, από τον τόπο παρασκευής στο σχολείο και η
προσκόμιση βεβαίωσης, από την αρμόδια υπηρεσία, ότι το αυτοκίνητο αυτό πληροί τους όρους και τις
προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς και υγιεινής τροφίμων. 

Σύμφωνα  με  τα  προεκτεθέντα,  το  αντικείμενο  της  εν  θέματι  δημόσιας  σύμβασης  προϋποθέτει  τη
λειτουργία ενός εργαστηρίου παρασκευής γευμάτων, πλήρως εξοπλισμένου, με ευθύνη και δαπάνες του
αναδόχου, την πρόσληψη και απασχόληση του αναγκαίου και κατάλληλου προσωπικού για την πλήρη
εξυπηρέτηση των σιτιζόμενων μαθητών, την προμήθεια πρώτων υλών, την παρασκευή, αποθήκευση και
μεταφορά  ή  διανομή  ή  διάθεση  των  γευμάτων  και  την  εξασφάλιση  της  καθαριότητας  των  χώρων,
σύμφωνα και με τα ειδικότερα αναφερόμενα στον Πίνακα ΙΙ “Υλικοτεχνική υποδομή/σκεύη” της μελέτης
του Δήμου.

Από τα ανωτέρω συνάγεται  ότι,  ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού από την αναθέτουσα αρχή της υπό
εξέτασης  σύμβασης  ως  σύμβασης  προμήθειας,  όπως  προκύπτει  από  τα  πραγματικά  περιστατικά  της
έννομης σχέσης, ο προέχων χαρακτήρας αυτής αφορά στην παροχή δραστηριοτήτων-υπηρεσιών με τη
μορφή  ολοκληρωμένου  έργου,  αυτό  της  σίτισης  των  μαθητών  του  Καλλιτεχνικού  &  του  Μουσικού
Σχολείου  Ν.  Ηρακλείου,  οι  οποίες  εντάσσονται  στον  τριτογενή  τομέα  [για  τις  δημόσιες  συμβάσεις
Υπηρεσιών βλ Δ.  Ραϊκο,  Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων,  Εκδόσεις Σάκκουλα,  2014,  σ.  58 επ.  με τις  εκεί
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παραπομπές σε Ε. Κουλουμπίνη, ΘΠΔΔ 2012, σ. 779, Πράξη VI Τμήματος ΕΣ 230/2006)], σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και τον αναλυτικό πίνακα πλήρων γευμάτων του  προγράμματος σίτισης της μελέτης του
Δήμου,  για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του προσφερόμενου εδεσματολογίου από Δευτέρα μέχρι και
Παρασκευή.

Περαιτέρω το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης φαίνεται να εμπίπτει  στην ονοματολογία CPV με
αριθμούς αναφοράς 55523100-3 “Υπηρεσίες σχολικών γευμάτων”   που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV
του Προσαρτήματος Α΄ του νόμου 4412/2016.

23. Επισημαίνεται  ότι  οι  δημόσιες  συμβάσεις  άνω  των  ορίων,  για  κοινωνικές  και  άλλες  ειδικές
υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄,  ανατίθενται, σύμφωνα με το
“απλοποιημένο καθεστώς” που περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρου 107, τα άρθρα 108, 109 και 110
του  ως  άνω  νόμου,  καθώς  και  τις  ειδικότερες  διατάξεις  που  καθορίζουν  τους  εφαρμοστέους
διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης,  ενώ οι  ως άνω συμβάσεις  για
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες κάτω των ορίων, που αναφέρονται στο ίδιο Παράρτημα, όπως η
εξεταζόμενη σύμβαση, ανατίθενται, σύμφωνα με την παράγραφο 3, το άρθρο 122, τα άρθρα 109 και 110
του ως άνω νόμου.

24.  Όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  το  συμφώνως  προς  το  άρθρο  5  του  ν.  4412/2016,  κατώτατο  όριο  σε
συνάρτηση  προς  την  εκτιμώμενη αξία  των συμβάσεων  για  κοινωνικές  και  άλλες  υπηρεσίες,  άνω του
οποίου  τυγχάνουν  εφαρμογής  οι  παράγραφοι   1  και  3  του  άρθρου  107  “Ανάθεση  συμβάσεων  για
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” του
ως  άνω  νόμου  και  για  το  οποίο,  συνακόλουθα,  συντρέχει  η  αρμοδιότητα  της  Αρχής  για  παροχή
σύμφωνης  γνώμης,  κατ’  άρθρο  2,  παραγρ.  2,  περιπτ.  γ',  υποπεριπτ.  δδ'  ν.  4013/2011  ανέρχεται  στο
ποσό των Ευρώ 750.000,00   μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Σύμφωνα  με  προσκομισθέν  απόσπασμα  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016  για  δαπάνες  που
αφορούν  σε  “Σίτιση  μαθητών”,  το  συνολικό  ποσό  της  εν  λόγω  δαπάνης  ανέρχεται  σε  393.907,40€
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.  Για  το  έτος  2017  οι  αντίστοιχες  δαπάνες  ανήλθαν  στο  ίδιο  ποσό
(393.907,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Συνεπώς, οι συνολικές εγγεγραμμένες πιστώσεις για υπηρεσίες σίτισης μαθητών ανέρχονται στο ποσό
των  393.907,40€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  και  υπολείπονται  του  προβλεπομένου  από  το  ν.
4412/2016 κατώτατου χρηματικού ορίου των 750.000,00   μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που ισχύει για
τις  κοινωνικές  και  άλλες  ειδικές  υπηρεσίες,  η  δε  υπό  εξέταση  σύμβαση,  ανεξαρτήτως  του
χαρακτηρισμού της από την αναθέτουσα αρχή, δεν εμπίπτει, λόγω της εκτιμώμενης αξίας της, στο πεδίο
εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΚ ούτε, συνακόλουθα στη γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής (βλ
σχετικά αριθμ. 13/2017 απόφαση της Αρχής).

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ενόψει όλων των προεκτεθέντων,  με βάση το διδόμενο πραγματικό και  από την υπαγωγή αυτού στις
προαναφερόμενες  και  ερμηνευόμενες  διατάξεις,  επί  του  τεθέντος  ερωτήματος,  η  Αρχή  ομόφωνα
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αποφασίζει ότι  δεν συντρέχει αρμοδιότητα της, για παροχή σύμφωνης γνώμης, λόγω του αιτούμενου
ποσού, κατ' άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ' υποπερίπτωση δδ' ν.4013/2011, σε συνδυασμό με το
άρθρο 5 περίπτωση δ' ν. 4412/2016.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017
                                                                                                

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                       Ο Πρόεδρος 

                                                                        Γεώργιος Καταπόδης
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