
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

58/2017
(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 6η Ιουλίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαεπτά (2017) ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30
μ.μ. και επί της οδού  Κεφαλληνίας 45 & Κόμνα Τράκα, στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της,
συνήλθε  η  ΕΝΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε  συνεδρίαση  μετά  από  σχετική
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:

1. Πρόεδρος:   Γεώργιος Καταπόδης

2. Μέλη:          Λουρίκας Δημήτριος ( μέσω τηλεδιάσκεψης)
                          Σταθακόπουλος Δημήτριος
                          Στυλιανίδου Μαρία
                          Χριστοβασίλη Ερωφίλη

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

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

Εισηγήτρια: Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, Οικονομολόγος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια κ. Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, καθώς και η
Προϊσταμένη  της  Διεύθυνσης  Νομικών Υπηρεσιών κ.Μίνα Καλογρίδου,  οι  οποίες  αποχώρησαν πριν  την
έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής. 

Θέμα:  Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για
την ανάθεση σύμβασης προμήθειας ειδών κυλικείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου  Αγρινίου,  συνολικού  προϋπολογισμού 12.039,20€  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης

Με το με αρ. πρωτ. 36835/31-05-2017 αίτημά του προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (εφεξής Αρχή), που παρελήφθη
από την Αρχή στις  12-06-2017 (αρ.  πρωτ.  εισερχ.  3707)  και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα,  ο Δήμος
Αγρινίου αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν.
4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,  για την
ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες του κινηματογράφου
“Ελληνίς”  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  του  Δήμου,  συνολικού  προϋπολογισμού 12.039,20€  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  ήτοι  14.676,74€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  λόγω  κατεπείγουσας
ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2. γ' του ν. 4412/2016 για την τρέχουσα θερινή
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περίοδο.

Ι. Ιστορικό - πραγματικά περιστατικά

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

 1.  Ο Δήμος Αγρινίου προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ειδών σίτισης για την κάλυψη των  αναγκών
των Υπηρεσιών του και του Νομικού του Προσώπου ΚΟΙΠΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,  συνέταξε την με αρ. 158/18-10-2016
ενιαία  μελέτη  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.4412/2016,  συνολικού  προϋπολογισμού  522.384,52€
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  σύμφωνα  με  την  οποία  τα  είδη   σίτισης  χωρίστηκαν  σε  ομάδες  (ανά
Υπηρεσία ή ανά Νομικό Πρόσωπο), ενώ περαιτέρω κάθε ομάδα σε τμήματα ανάλογα με τη φύση των
ειδών (είδη παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, τυροκομικά κ.λ.π.).    

2.  Στη  συνέχεια,  για  την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Κοινωνικού   Παντοπωλείου,  του  Ξενώνα
φιλοξενίας  γυναικών  θυμάτων  βίας,  καθώς  και  για  τις  εκδηλώσεις  ΚΟΥΛΟΥΜΑ  2017,  που  αποτελούν
αντίστοιχα τμήματα και ομάδες της με αρ. 158/2016 μελέτης, ο Δήμος διενήργησε, σύμφωνα με την παρ.
10  του  άρθρου  6  του  ν.4412/2016,  δύο  συνοπτικούς  διαγωνισμούς  συνολικού  προϋπολογισμού
56.940,60€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13% και 24% κατά περίπτωση, ως εξής:

1ος συνοπτικός διαγωνισμός:

ΟΜΑΔΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

A/A TMHMA Αξία (άνευ
Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α. Αξία (με Φ.Π.Α.) 

1  ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΖΥΜΑΡΙΚΑ CPV15000000-8 11.450,00 1.488,50 12.938,50

2  ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ -CPV:15113000-3 35.297,00 4.588,61 39.885,61

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3: 46.747,00 6.077,11 52.824,11

2ος συνοπτικός διαγωνισμός:

ΟΜΑΔΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ 

A/A TMHMA Αξία (άνευ
Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α. Αξία (με Φ.Π.Α.)

1  ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- CPV 15000000-8 1.049,36 212,71 1.262,07

2  ΤΜΗΜΑ 2: ΕΛΑΙΑ CPV:15411000-2 298,10 46,83 344,93

3  ΤΜΗΜΑ 3: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 
CPV15500000-3

1.011,05 131,44 1.142,49

4  ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ / ΛΑΧΑΝΙΚΑ 341,62 44,41 386,04

5  ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - CPV15110000-2 1.432,80 186,26 1.619,06

6  ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - CPV15810000-9 318,00 41,34 359,34

7  ΤΜΗΜΑ 7 : ΠΟΤΑ -ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΧΥΜΟΙ - CPV15900000-7 67,50 16,20 83,70

8  ΤΜΗΜΑ 8: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΡΟΥΤΑ -ΛΑΧΑΝΙΚΑ)-
CPV03220000-9

710,56 91,86 802,42

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2: 5.229,00 771,05 6.000,05

ΟΜΑΔΑ 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2017 

A/A TMHMA Αξία (άνευ
Φ.Π.Α.)

 Φ.Π.Α. Αξία (με Φ.Π.Α.)
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1 ΤΜΗΜΑ 1:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - CPV:15000000-8 3.421,10 791,91 4.213,01

2 ΤΜΗΜΑ 2:ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - CPV: 1510000-9 966,00 125,58 1.091,58

3 ΤΜΗΜΑ 3: ΠΟΤΑ -ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙ - CPV: 15900000-7 577,50 138,60 716,10

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4: 4.964,60 1.056,09 6.020,69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 10.193,60 1.827,14 12.020,74

3. Για τις υπόλοιπες ομάδες και τμήματα της με αρ. 158/2016 μελέτης, για την προμήθεια ειδών σίτισης
προϋπολογισμού 401.258,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμος διενήργησε ηλεκτρονικό ανοικτό
διεθνή  διαγωνισμό,  σύμφωνα  με  την  με  αρ.  7098/02-02-2017  διακήρυξη,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 17PROC005757993 και στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αρ. συστήματος
38363),  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά,
ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών την 3η Φεβρουαρίου και καταληκτική ημερομηνία την 28η

Φεβρουαρίου 2017.

4. Σημειώνεται ότι, στην με αρ. 158/2016 μελέτη δεν συμπεριελήφθησαν τα τρόφιμα για τις ανάγκες της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.), τα οποία αφορούν είδη (σνακ - ποτά – αναψυκτικά)
για τα  κυλικεία των Δημοτικών Κινηματογράφων «Άνεσις»  και  «Ελληνίς»  και  του «Εντευκτήριου»,  τη
διαχείριση των οποίων έχει η Κοινωφελής Επιχείρηση. Η αιτιολογία που διατυπώθηκε στο με αρ. πρωτ.
64263/10-10-2016 έγγραφο του Δήμου, ήταν ότι εμπίπτει στην εμπορική δραστηριότητα της Επιχείρησης,
καθώς  προϋποθέτει  προμήθεια  συγκεκριμένων  επώνυμων   προϊόντων  τα  οποία  να  ικανοποιούν  τις
επιθυμίες  των θεατών και  θαμώνων των χώρων αυτών,  προκειμένου  να ανταγωνιστεί  τις  αντίστοιχες
εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην πόλη.

Στη συνέχεια, ωστόσο, κρίθηκε ότι, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 16/2007 ΥΠΕΣΔΑ, τα έσοδα που προέρχονται
από τη δραστηριότητα αυτή δεν αλλοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της επιχείρησης και διατίθενται
αποκλειστικά για την ικανοποίηση των καταστατικών της σκοπών. Ως εκ τούτου  η Κοινωφελής Επιχείρηση,
υπέβαλε  εκ  νέου,  με  το  με  αρ.  πρωτ.  495/16-5-2017  έγγραφό  της,  με  θέμα:  “Προγραμματισμός
προμήθειας α. τροφίμων, Νομικού προσώπου: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου” το αίτημα της για
προμήθεια ειδών κυλικείου για τη λειτουργία των Δημοτικών Κινηματογράφων «Άνεσις» και  «Ελληνίς» και
«Εντευκτήριο», για το χρονικό διάστημα ως 31-12-2018, υποστηρίζοντας ότι έχει κοινωφελή χαρακτήρα
και  ότι  η  προμήθεια  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  ν.4412/2016  και  εμπίπτει  στη  διαδικασία  των
προμηθευτών χορηγητών, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Με βάση το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που
κυρώθηκε  με  το  Ν.4111/2013  (ΦΕΚ  τεύχος  Α΄18),  σας  αποστέλλουμε  τις  ποσότητες  καθώς  και
Προϋπολογισμό των αγαθών που  προβλέπονται  στις  ανωτέρω διατάξεις  για τις  ανάγκες  του  Νομικού
Προσώπου,   Κοινωφελής  Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου,  ώστε  να  εκπονήσετε  την  ενιαία  μελέτη  για  την
απαιτούμενη προμήθεια.
1-Λειτουργία Δημοτικών Κινηματογράφων «Άνεσις» και  «Ελληνίς» και «Εντευκτήριο».

Στους  ανωτέρω Δημοτικούς  Κινηματογράφους  λειτουργούν κυλικεία.  Για  τη  λειτουργία  των  ανωτέρω
κυλικείων για  τη  χρονική  περίοδο περίπου  δυο ετών θα χρειαστούν  τα  κάτωθι  είδη ως το  ποσό των
46.500,00Ευρώ. [...]”. 

5.  Ακολούθως,  η  Διεύθυνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  συνέταξε  την  με  αρ.  102/16-5-2017
μελέτη προϋπολογισμού 46.391,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την οποία απέστειλε στην Κοινωφελή
Επιχείρηση, η οποία με την με αρ. 31/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε τη διενέργεια της
προμήθειας και διέθεσε τη σχετική πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού της για τα έτη 2017 και 2018.
Με  την  με  αρ.  197/29-05-2017  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αγρινίου  (ΑΔΑ:  Ω6ΡΟΩ65-Θ2Α)
εγκρίθηκε η διενέργεια της  προμήθειας ειδών σίτισης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου, προϋπολογισμού 46.391,04€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με αρ. 102/16-05-
2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
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6. Η Κοινωφελής Επιχείρηση με το με αρ. πρωτ. 570/29-05-2017 νέο έγγραφό της, με θέμα: “Προμήθεια
τροφίμων   για  τις ανάγκες του κυλικείου του Κινηματογράφου  «Ελληνίς»” ζήτησε την άμεση προμήθεια
μέρους των ειδών προϋπολογισμού, αξίας 12.039,20€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την  κάλυψη
των αναγκών του κυλικείου του θερινού κινηματογράφου «Ελληνίς» κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο,
επικαλούμενη τα κάτωθι:

“Σε συνέχεια του με αριθμό 495/16-5-2017 εγγράφου μας, σας πληροφορούμε ότι στα τρόφιμα    που
έχουμε αιτηθεί  συμπεριλαμβάνονται και αυτά για το κυλικείο του Θερινού Κινηματογράφου   Ελληνίς.

Ο θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος Ελληνίς λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου για πάνω από 30 χρόνια.
Την ευθύνη λειτουργίας του έχει το Νομικό πρόσωπο του Δήμου Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου
(ΦΕΚ σύστασης 723 τβ 2/5/2011). 

Ο εν λόγω κινηματογράφος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, είναι ένας χώρος διατηρητέος και  σημείο
αναφοράς για τους Αγρινιώτες και σημαντικός πόλος έλξης για τους επισκέπτες της πόλης. Παρόλου που ο
θεσμός των Θερινών κινηματογράφων στην Ελλάδα τείνει να εξαφανιστεί, ο Δήμος Αγρίνιου  καταβάλει
προσπάθειες  προκειμένου  να  διατηρήσει  το  σημαντικό  αυτό  κομμάτι.  Έχει  προβεί  δε,  σε  τεχνικές
παρεμβάσεις στο χώρο, έτσι ώστε να αναδειχτεί η ομορφιά του καθώς θεωρείται διατηρητέος. Επίσης
προέβη στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας έτσι ώστε να παρέχεται στο κοινό
η δυνατότητα να παρακολουθεί ταινίες υψηλής ευκρίνειας.  Οι ταινίες για μεγάλους  είναι ποιοτικές και
πρώτης  προβολής,  προβάλλονται  επίσης  ταινίες  για  παιδιά  με  είσοδο  ελεύθερη.  Πέραν  όμως  των
κινηματογραφικών  προβολών,  πραγματοποιούνται  πολλές  και  διαφορετικού  ύφους  πολιτιστικές
δραστηριότητες.  Για τις  προβολές ταινιών και τις  εκδηλώσεις,  πέραν του ότι  έχει  εκδοθεί πρόγραμμα,
έχουν υπογραφεί  συμφωνητικά με τις εταιρείες με δεσμεύσεις και ρήτρες.

Στο χώρο του δημοτικού κινηματογράφου λειτούργει ως αναπόσπαστο κομμάτι του το κυλικείο για την
εξυπηρέτηση του κοινού. Τα προϊόντα που παρέχει είναι υψηλής ποιότητας και σε πολύ χαμηλές τιμές. Η
μη  λειτουργία   του  λόγω  έλλειψης  τροφίμων  καθιστά  προβληματική  και  τη  λειτουργία  του
κινηματογράφου. Για το λόγο αυτό τα τρόφιμα έχουν ιδιαίτερη σημασία και η προμήθειά τους πρέπει να
πραγματοποιηθεί άμεσα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.  Η προμήθεια τους, ύστερα από την
διεξαγωγή  των  διαδικασιών  του  ηλεκτρονικού  διεθνή  διαγωνισμού  που  θα  διενεργεί  καθιστούν  την
προμήθεια μη λειτουργική καθώς θα ολοκληρωθούν   μετά τη λήξη λειτουργίας  του. Συνεπώς η  εν λόγω
προμήθεια  κρίνεται κατεπείγουσα.

Για  το  λόγο  αυτό  παρακαλούμε  όπως  προβείτε  στις  απαραίτητες  ενέργειες  προκειμένου  να  γίνει  το
συντομότερο δυνατό η προμήθεια των παρακάτω ειδών για τη  λειτουργία του  κυλικείου του  θερινού
κινηματογράφου  στην  τρέχουσα περίοδο  « Μάιος – Σεπτέμβριος  2017». 

Αναλυτικά τα είδη έχουν ως εξής : 

ΕΙΔΗ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΣ   ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΜΑΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2017.

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ.
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

% 
ΦΠΑ 

1 ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝ κιλό 20 4,85 97,00 23,28 120,28 24%

2
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ 
ΠΟΠ ΚΟΡΝ 3,5kgr τεμάχιο 25 16,15 403,75 96,90 500,65 24%

3
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΧΤΥ 150gr. τεμάχιο 75 0,75 56,25 7,31 63,56 13%

4
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΤΩΝ 
170gr. τεμάχιο 75 0,50 37,50 4,88 42,38 13%

5 ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ 40gr τεμάχιο 600 0,56 336,00 80,64 416,64 24%

6
ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ 
ΚΙΤ-ΚΑΤ  42 γρ τεμάχιο 90 0,56 50,40 12,10 62,50 24%

7 ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ κιλό 4 7,00 28,00 6,72 34,72 24%
9 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΠΟΠ- τεμάχιο 900 2,20 1.980,00 257,40 2.237,40 13%
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ΚΟΡΝ 22kgr 
10 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 70-80gr τεμάχιο 180 0,60 108,00 25,92 133,92 24%

11
ΜΠΙΣΚΟΤΑ 
ΓΕΜ.ΦΡΑΟΥΛΑ 85γρ τεμάχιο 75 0,70 52,50 12,60 65,10 24%

12
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 
85gr τεμάχιο 180 0,70 126,00 30,24 156,24 24%

13
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ  
ΠΤΙ-ΜΠΕΡ  225γρ τεμάχιο 75 0,90 67,50 16,20 83,70 24%

14 ΝΑΤΣΟΣ 500 γρ τεμάχιο 70 2,80 196,00 47,04 243,04 24%
15 ΝΕΡΟ 0,5L τεμάχιο 1.200 0,18 216,00 28,08 244,08 13%

16
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - 
ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ 100gr τεμάχιο 650 1,00 650,00 156,00 806,00 24%

17
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - 
ΦΙΣΤΙΚΙΑ 100gr τεμάχιο 900 1,00 900,00 216,00 1.116,00 24%

18
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
-ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ 100gr τεμάχιο 180 1,00 180,00 43,20 223,20 24%

19 ΠΑΓΩΤ0 κιλό 6 6,00 36,00 8,64 44,64 24%
20 ΠΑΣΤΕΛΙΑ 71gr τεμάχιο 45 0,90 40,50 9,72 50,22 24%
21 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ 90gr τεμάχιο 750 1,00 750,00 180,00 930,00 24%

22
ΠΟΥΡΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
115gr τεμάχιο 130 1,15 149,50 35,88 185,38 24%

23

ΣΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΝΑΤΣΟΣ 
ΚΙΒΩΤΙΟ 45 ΤΕΜ ΤΩΝ 
90 gr (τυρί -πάπρικα 
και άλλες γεύσεις) τεμάχιο 4 30,00 120,00 28,80 148,80 24%

25
ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 70 gr τεμάχιο 240 1,10 264,00 63,36 327,36 24%

26
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
60 gr τεμάχιο 200 0,90 180,00 43,20 223,20 24%

27
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗ 
ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΣ 31ΓΡ τεμάχιο 70 0,60 42,00 10,08 52,08 24%

28 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ 40gr τεμάχιο 190 0,40 76,00 18,24 94,24 24%
29 ΤΣΙΧΛΕΣ 28gr τεμάχιο 75 0,80 60,00 14,40 74,40 24%
30 ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ 45gr τεμάχιο 250 0,55 137,50 33,00 170,50 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 7.340,40€ 1.509,82€ 8.850,22€

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  CPV :15900000-7

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ.
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

 ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ 

 ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

% 
ΦΠΑ 

1 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ml τεμάχιο 900 0,60 540,00 129,60 669,60 24%
2 ΛΕΜΟΝΑΔΑ 330ml τεμάχιο 750 0,60 450,00 108,00 558,00 24%

3
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ
ΤΥΠΟΥ SPRITΕ  330 ml τεμάχιο 200 0,60 120,00 28,80 148,80 24%

4
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
KOLA 330 ml τεμάχιο 950 0,60 570,00 136,80 706,80 24%

5
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
KOLA LIGHT 330 ml τεμάχιο 200 0,60 120,00 28,80 148,80 24%

6

ΑΕΡΙΟΥΧΟ 
ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΟ ΠΟΤΟ 
4-5% ΑΛΚΟΟΛ - 275 ml τεμάχιο 800 1,80 1.440,00 345,60 1.785,60 24%

7 ΜΠΥΡΑ 0,33L τεμάχιο 980 0,75 735,00 176,40 911,40 24%

8
ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 
250 ml τεμάχιο 80 0,63 50,40 12,10 62,50 24%

9
ΧΥΜΟΣ ΒΥΣΣΙΝΟ 
250ml τεμάχιο 80 0,60 48,00 11,52 59,52 24%
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10 OYIΣΚΙ 700 ml τεμάχιο 7 15,50 108,50 26,04 134,54 24%
11 TZIN 700 ml τεμάχιο 1 15,50 15,50 3,72 19,22 24%
12 ΜΑΡΤΙΝΙ 1000ml τεμάχιο 2 10,00 20,00 4,80 24,80 24%
13 ΒΟΤΚΑ 700ml τεμάχιο 3 15,30 45,90 11,02 56,92 24%
14 TEKIΛΑ 700 ml τεμάχιο 3 18,50 55,50 13,32 68,82 24%
15 ΚΡΑΣΙ 187ml τεμάχιο 10 1,70 17,00 4,08 21,08 24%
16 ΟΥΖΟ 700 ml τεμάχιο 4 10,00 40,00 9,60 49,60 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 4.375,80€ 1.050,19€ 5.425,99€

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CPV:15000000-8

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ.  
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

 % 
ΦΠΑ 

1
Χάρτινο κουτί  ΠΟΠ-
ΚΟΡΝ 75 γρ τεμάχιο 2500 0,06 150 36   186,00 € 24%

2
Χάρτινο κουτί ΠΟΠ-
ΚΟΡΝ 50 γρ τεμάχιο 2500 0,05 125 30   155,00 € 24%

3 ΘΗΚΗ ΝΑΤΣΟΣ τεμάχιο 1200 0,04 48 11,52      59,52 € 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3: 323 77,52   400,52 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-3 12.039,20€ 2.637,54€
14.676,74

€

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες."

7. Με  τη  με  αρ.  40700/13-06-2017  διακήρυξη  του  Δήμου  Αγρινίου  προκηρύχθηκε  η  διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού   διεθνούς  διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά για χρονικό διάστημα ως την 31-12-2018, με αντικείμενο την προμήθεια
ειδών σίτισης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης, όπως εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΕΙ∆Η  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ “ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ” (Κ.Ε.∆.Α.)

Α/
Α

ΤΜΗΜΑ Αξία (άνευ
Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α. Αξία (με
Φ.Π.Α.)

1 ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8 22.267,00€ 4.685,18€ 26.952,18€

2 ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ- ΧΥΜΟΙ  CPV :15900000-7 12.826,50€ 3.078,36€ 15.904,86€

3 ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CPV:15000000-8 2.850,00€ 684,00€ 3.534,00€

ΣΥΝΟΛΟ: 37.943,50€ 8.447,54€ 46.391,04€

Ως ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  των  προσφορών  ορίσθηκε  η  14η Ιουνίου  και  ώρα  17:00  και  ως
καταληκτική ημερομηνία η 14η Ιουλίου 2017 και ώρα 17:00.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω διακήρυξης “∆ικαίωµα Προαίρεσης” ορίζεται ότι: “Οι ποσότητες ανά
είδος όπως αναφέρονται στην αρίθµ. 102/2017 Μελέτη είναι ενδεικτικές. Η  Κ.Ε.∆.Α. διατηρεί το δικαίωµα
να απορροφά κατά τη διάρκεια της σύµβασης τις αναγκαίες ποσότητες εκ των ειδών σύµφωνα µε τις κάθε
φορά διαµορφούµενες ανάγκες του, δεδοµένης της αδυναµίας επακριβούς προσδιορισµού των αναγκών
του ανά είδος  και ποσότητα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προµήθειας αυτής, χωρίς όµως να
υπερβαίνει το συνολικό ποσό της   συµβασης. Επίσης σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ποσότητες που
αναφέρονται στην Μελέτη, µετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή στην τιµή
µονάδας (τιµή προσφοράς) µετά την κατάκύρωση του διαγωνισµού. 

Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συµφωνία των
συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της νέας σύµβασης, για
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο
της παράτασης, υπέρβαση του ποσού της σύµβασης ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου. 
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Ο  ∆ήµος  Αγρινίου  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  κατακυρώσει  µικρότερη  ποσότητα  σε  όλα  τα  είδη  της
προµήθειας  σε  ποσοστό  ως  και  50%  κατά  το  στάδιο  της  κατακύρωσης  της  σύµβασης,  ύστερα   από
αιτιολογηµένη εισήγηση  της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού”.

8.  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Αγρινίου με το με αρ. πρωτ.  36835/31-05-2017 αίτημά του προς την
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που παρελήφθη από την Αρχή στις 12-06-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 3707) και τα συνημμένα σε
αυτό έγγραφα, αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ
του ν.  4013/2011, όπως ισχύει,  προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
προσκομίζοντας σχέδιο απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο
την  προμήθεια  ειδών  κυλικείου για  τις  ανάγκες  του  κινηματογράφου  “Ελληνίς”  της  Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 12.039,20€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2. γ' του ν. 4412/2016 για την
τρέχουσα θερινή περίοδο, επικαλούμενος μεταξύ άλλων τα εξής:

“Ο Δήμος μας, προκειμένου να μην διακοπεί η λειτουργία του Κινηματογράφου «Ελληνίς» την τρέχουσα
θερινή περίοδο (Καλοκαίρι 2017), λόγω έλλειψης ειδών κυλικείου, επιθυμεί να προσφύγει στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας των παρακάτω ειδών, συνολικού προϋπολογισμού
14.676,74 Ευρώ ως εξής:

ΕΙΔΗ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  
ΕΛΛΗΝΙΣ  ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ.
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

% 
ΦΠΑ 

1 ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝ κιλό 20 4,85 97,00 23,28 120,28 24%

2
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ 
ΠΟΠ ΚΟΡΝ 3,5kgr τεμάχιο 25 16,15 403,75 96,90 500,65 24%

3
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΧΤΥ 150gr. τεμάχιο 75 0,75 56,25 7,31 63,56 13%

4
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΤΩΝ 
170gr. τεμάχιο 75 0,50 37,50 4,88 42,38 13%

5 ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ 40gr τεμάχιο 600 0,56 336,00 80,64 416,64 24%

6
ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ 
ΚΙΤ-ΚΑΤ  42 γρ τεμάχιο 90 0,56 50,40 12,10 62,50 24%

7 ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ κιλό 4 7,00 28,00 6,72 34,72 24%

9
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΠΟΠ-
ΚΟΡΝ 22kgr τεμάχιο 900 2,20 1.980,00 257,40 2.237,40 13%

10 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 70-80gr τεμάχιο 180 0,60 108,00 25,92 133,92 24%

11
ΜΠΙΣΚΟΤΑ 
ΓΕΜ.ΦΡΑΟΥΛΑ 85γρ τεμάχιο 75 0,70 52,50 12,60 65,10 24%

12
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 
85gr τεμάχιο 180 0,70 126,00 30,24 156,24 24%

13
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ  
ΠΤΙ-ΜΠΕΡ  225γρ τεμάχιο 75 0,90 67,50 16,20 83,70 24%

14 ΝΑΤΣΟΣ 500 γρ τεμάχιο 70 2,80 196,00 47,04 243,04 24%
15 ΝΕΡΟ 0,5L τεμάχιο 1.200 0,18 216,00 28,08 244,08 13%

16
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - 
ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ 100gr τεμάχιο 650 1,00 650,00 156,00 806,00 24%

17
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - 
ΦΙΣΤΙΚΙΑ 100gr τεμάχιο 900 1,00 900,00 216,00 1.116,00 24%

18
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
-ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ 100gr τεμάχιο 180 1,00 180,00 43,20 223,20 24%

19 ΠΑΓΩΤ0 κιλό 6 6,00 36,00 8,64 44,64 24%
20 ΠΑΣΤΕΛΙΑ 71gr τεμάχιο 45 0,90 40,50 9,72 50,22 24%
21 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ 90gr τεμάχιο 750 1,00 750,00 180,00 930,00 24%
22 ΠΟΥΡΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ τεμάχιο 130 1,15 149,50 35,88 185,38 24%
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115gr 

23

ΣΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΝΑΤΣΟΣ 
ΚΙΒΩΤΙΟ 45 ΤΕΜ ΤΩΝ 
90 gr (τυρί -πάπρικα 
και άλλες γεύσεις) τεμάχιο 4 30,00 120,00 28,80 148,80 24%

25
ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 70 gr τεμάχιο 240 1,10 264,00 63,36 327,36 24%

26
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
60 gr τεμάχιο 200 0,90 180,00 43,20 223,20 24%

27
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗ 
ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΣ 31ΓΡ τεμάχιο 70 0,60 42,00 10,08 52,08 24%

28 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ 40gr τεμάχιο 190 0,40 76,00 18,24 94,24 24%
29 ΤΣΙΧΛΕΣ 28gr τεμάχιο 75 0,80 60,00 14,40 74,40 24%
30 ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ 45gr τεμάχιο 250 0,55 137,50 33,00 170,50 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 7.340,40€ 1.509,82€ 8.850,22€

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  CPV :15900000-7

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ.
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

 ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ 

 ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

% 
ΦΠΑ 

1 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ml τεμάχιο 900 0,60 540,00 129,60 669,60 24%
2 ΛΕΜΟΝΑΔΑ 330ml τεμάχιο 750 0,60 450,00 108,00 558,00 24%

3
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ
ΤΥΠΟΥ SPRITΕ  330 ml τεμάχιο 200 0,60 120,00 28,80 148,80 24%

4
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
KOLA 330 ml τεμάχιο 950 0,60 570,00 136,80 706,80 24%

5
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
KOLA LIGHT 330 ml τεμάχιο 200 0,60 120,00 28,80 148,80 24%

6

ΑΕΡΙΟΥΧΟ 
ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΟ ΠΟΤΟ 
4-5% ΑΛΚΟΟΛ - 275 ml τεμάχιο 800 1,80 1.440,00 345,60 1.785,60 24%

7 ΜΠΥΡΑ 0,33L τεμάχιο 980 0,75 735,00 176,40 911,40 24%

8
ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 
250 ml τεμάχιο 80 0,63 50,40 12,10 62,50 24%

9
ΧΥΜΟΣ ΒΥΣΣΙΝΟ 
250ml τεμάχιο 80 0,60 48,00 11,52 59,52 24%

10 OYIΣΚΙ 700 ml τεμάχιο 7 15,50 108,50 26,04 134,54 24%
11 TZIN 700 ml τεμάχιο 1 15,50 15,50 3,72 19,22 24%
12 ΜΑΡΤΙΝΙ 1000ml τεμάχιο 2 10,00 20,00 4,80 24,80 24%
13 ΒΟΤΚΑ 700ml τεμάχιο 3 15,30 45,90 11,02 56,92 24%
14 TEKIΛΑ 700 ml τεμάχιο 3 18,50 55,50 13,32 68,82 24%
15 ΚΡΑΣΙ 187ml τεμάχιο 10 1,70 17,00 4,08 21,08 24%
16 ΟΥΖΟ 700 ml τεμάχιο 4 10,00 40,00 9,60 49,60 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 4.375,80€ 1.050,19€ 5.425,99€

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CPV:15000000-8

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ.  
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

 % 
ΦΠΑ 

1
Χάρτινο κουτί  ΠΟΠ-
ΚΟΡΝ 75 γρ τεμάχιο 2500 0,06 150 36   186,00 € 24%

2
Χάρτινο κουτί ΠΟΠ-
ΚΟΡΝ 50 γρ τεμάχιο 2500 0,05 125 30   155,00 € 24%

3 ΘΗΚΗ ΝΑΤΣΟΣ τεμάχιο 1200 0,04 48 11,52      59,52 € 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3: 323 77,52   400,52 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-3 12.039,20€ 2.637,54€ 14.676,74€
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σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  1  &  2  του  άρθρου  32  του  Ν.4412/2016,  για  τους  λόγους  που
αναφέρονται στο σχέδιο Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο σας αποστέλλουμε.
Τα παραπάνω είδη αποτελούν μέρος της προμήθειας των ειδών σίτισης για τις ανάγκες της   Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου για τα οποία έχει  συνταχθεί η αρίθμ. 102/2017  Μελέτη  και έχει ξεκινήσει η
διαδικασία  διενέργειας  ανοικτού  διεθνή  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού.  Πλην  όμως  οι  διαδικασίες  του
διαγωνισμού αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά τη λήξη της  τρέχουσας   θερινής  περιόδου και της
λειτουργίας του Κινηματογράφου, γεγονός που καθιστά την προμήθεια  μη  λειτουργική. Κρίνεται λοιπόν
επιβεβλημένη  η προσφυγή, κατά παρέκκλιση, στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με τους  ίδιους όρους
του διαγωνισμού που θα διενεργηθεί για το σύνολο της  προμήθειας, προκειμένου να εφοδιαστεί άμεσα
το κυλικείο και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Κινηματογράφου «Ελληνίς» και η προσπάθεια
του Δήμου να στηρίξει το θερινό  σινεμά.   

Παρακαλούμε να  μας  παράσχετε,  σύμφωνα με  το άρθρο 2  παρ.2γ.δδ  του  Ν.4013/2011,  τη  σύμφωνη
γνώμη σας, προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανάθεση της προπεριγραφόμενης δημόσιας σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε για την  γνωμοδότηση για τον τρόπο  επίλυσης του προβλήματος  που
αντιμετωπίζουμε. [...].”

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

9.  Σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ.  δδ του ν.  4013/2011, όπως ισχύει,
προβλέπεται  ότι:  «[…] 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 [...]».

10.  Η διάταξη  του  άρθρου  2  παρ.  2  του  ν.4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ορίζει: 

“Ο  παρών  νόμος  θεσπίζει  κανόνες:  α)  για  τις  διαδικασίες  προγραμματισμού  και  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως
221) […] Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις
συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως
ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού”. 

11. Το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του ιδίου νόμου ορίζει τα παρακάτω: “1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221)
θεσπίζει  κανόνες  για  τις  διαδικασίες  προγραμματισμού  και  σύναψης  συμβάσεων  και  διαγωνισμών
μελετών που πραγματοποιούνται από αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας αυτών, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. 2. Διαδικασία σύναψης σύμβασης ή σύμβαση κατά την έννοια
του παρόντος Βιβλίου είναι η απόκτηση, μέσω δημόσιας σύμβασης, από μία ή περισσότερες αναθέτουσες
αρχές,  έργων,  αγαθών  ή  υπηρεσιών  από  οικονομικούς  φορείς  που  επιλέγονται  από  τις  εν  λόγω
αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την
εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος”. 

12. Στο άρθρο 5 “Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)” του ν.
4412/2016 (Α' 147) ορίζεται ότι:

“Ως  κατώτατα  όρια,  σε  συνάρτηση  προς  την  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης,  εκτός  ΦΠΑ,  ορίζονται  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
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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 ΙΙΙ 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 ΙΙΙ του Προσαρτήματος Α',

δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α' [...]”.

13. Οι διατάξεις του άρθρου 6 “Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” παρ. 1, 3 και 9 του ιδίου νόμου ορίζουν: 

“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”.

14.  Στη διάταξη του άρθρου  32 παρ.  2  περ.  γ'  του ν.  4412/2016 (Α΄  147),  η  οποία ενσωματώνει  την
αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, προβλέπεται ότι:

“2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να  χρησιμοποιείται για
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
[…] γ)  στο μέτρο που είναι  απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
γεγονότα  απρόβλεπτα  για  την  αναθέτουσα  αρχή,  δεν  είναι  δυνατή  η  τήρηση  των  προθεσμιών  που
προβλέπονται  για  τις  ανοικτές,  κλειστές  ή  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση.  Οι
περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη''.

15. Το άρθρο 61 του ίδιου νόμου ορίζει:

''1. Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας,
της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης
καινοτομίας,  νοείται  η  ημερομηνία  αποστολής  της  σχετικής  προκήρυξης  σύμβασης  στην  Επίσημη
Εφημερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο
προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26.

2.  Ως  χρόνος  έναρξης  της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης,  νοείται  η
ημερομηνία  αποστολής  προς  τους  οικονομικούς  φορείς  της  πρώτης  πρόσκλησης  συμμετοχής  σε
διαπραγμάτευση.

3.  Ως  χρόνος  έναρξης  ενός  διαγωνισμού  μελετών,  νοείται  η  ημερομηνία  αποστολής  της  σχετικής
προκήρυξης διαγωνισμού μελετών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Για συμβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων 1 έως 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
120.''
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16. Το άρθρο 269 περ. δ' του ν.4412/2016 ορίζει τα εξής:

“Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν μια διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγού-
μενη προκήρυξη διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

[...]  δ)  στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
γεγονότα  απρόβλεπτα  για  τον  αναθέτοντα  φορέα,  δεν  είναι  δυνατή  η  τήρηση  των προθεσμιών  που
προβλέπονται  για  τις  ανοικτές,  κλειστές  και  τις  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση  με  προηγούμενη
προκήρυξη διαγωνισμού. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για την αιτιολόγηση
της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη [...]”. 

17. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι:

“1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και σε όλους
τους διαγωνισμούς  μελετών που εμπίπτουν στο  πεδίο  εφαρμογής του Βιβλίου I  (άρθρα 3  έως  221),
καθώς και σε όλες τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338), και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα
άρθρα 61, 120 και 290 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά
το χρόνο έναρξής τους,  με  την επιφύλαξη της παρ.  8 του άρθρου 379.  Κατ’  εξαίρεση,  η υποχρέωση
καταχώρησης  στοιχείων  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  σύμφωνα με  το  άρθρο 38  ισχύει  από την  έναρξη  ισχύος  του
παρόντος,  κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 379,  και  για τις  συμβάσεις  των οποίων η  διαδικασία
ανάθεσης έχει  εκκινήσει  πριν  από την έναρξη  ισχύος αυτού.  Συμβάσεις  της  παρ.  1,  οι  οποίες  έχουν
συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται, σύμφωνα με το καθεστώς
που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38, ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά την παράγραφο 1
του άρθρου 379 και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού [....]”.

18. Το άρθρο 379 παρ. 1 & 2 του ως άνω νόμου προβλέπει:

''1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
2. Η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37 της παραγράφου 2, του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει, ως προς τους
διαγωνισμούς  μελετών,  τις  συμβάσεις  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών την 18η Απριλίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η
χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την
παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και των άρθρων 270, 271, 272, της παραγράφου 3 του
άρθρου 274, της παραγράφου 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297.”

  ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

19. Το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου Αγρινίου αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας,
με την έννοια της  διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 8 του ν. 4412/2016, η οποία ενσωματώνει την
αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Δεδομένου ότι πρόκειται για
διαδικασία  διαπραγμάτευσης  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών  προϋπολογισμού
12.039,20€  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., της  οποίας  προηγήθηκε  εντός  του  ίδιου  έτους  η
διενέργεια  δύο  ανοικτών  διεθνών  διαγωνισμών  για  την  προμήθεια  ομοειδών  αγαθών
προϋπολογισθείσας  αξίας  401.258,00€  (02-02-2017)  και  37.943,50€  (13-06-2017)  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προκύπτει ότι συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής κατ’ άρθρο 2 παρ. 2
περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την παροχή γνώμης.

20. 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, C 337/05,
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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, ήτοι από τους
κανόνες  που  αποσκοπούν  στη  διασφάλιση  της  αποτελεσματικότητας  των  αναγνωριζομένων  από  τη
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) δικαιωμάτων στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συσταλτικής ερμηνείας.  Συγκεκριμένα, προκειμένου η
Οδηγία  2004/18/ΕΚ  να  μην  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  συνοδεύουν  τις  ρητώς
προβλεπόμενες  από  την  οδηγία  αυτή  περιπτώσεις  με  νέους  όρους  που  έχουν  ως  αποτέλεσμα  να
καθιστούν ευκολότερη την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία (βλ.  ΔΕΕ, αποφάσεις  της 18 ης 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). Εξάλλου, το βάρος αποδείξεως περί του ότι
συντρέχουν όντως οι έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν την απόκλιση το φέρει ο προτιθέμενος να
κάνει χρήση των διατάξεων αυτών (βλ. υπό το πνεύμα αυτό ΔΕΕ, αποφάσεις της 10ης Μαρτίου 1987, C-
199/85, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1987, σ. 1039, σκέψη 14, της 18ης  Μαΐου 1995, C-57/94, Επιτροπή
κατά  Ιταλίας,  Συλλ.  1995,  σ.  I-1249,  σκέψη  23,  της  28ης  Μαρτίου  1996,  C-318/94,  Επιτροπή  κατά
Γερμανίας, Συλλ. 1996, σ. Ι-1949, της 10ης Απριλίου 2003, C-20/01 και C-28/01, Επιτροπή κατά Γερμανίας,
Συλλ. 2003, Ι-360, σκέψη 58, της 14ης  Σεπτεμβρίου 2004, C-385/02, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2004, σ.
I-8121, σκέψη 19, της 14ης Οκτωβρίου 2004, C-340/02, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλ. 2004, Ι-9845, σκέψη
38, και της 2ας Ιουνίου 2005, C-394/02, Επιτροπή κατά Ελλάδας, Συλλ. 2005, Ι-4713, σκέψη 33).

21.  Ως  εκ  τούτου,  δέον  όπως  διερευνηθεί  εάν  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  του
επικαλούμενου  στο  αίτημα  της  αναθέτουσας  αρχής  άρθρου  32  παρ.  2  περ.  γ'  του  ν.  4412/2016.
Ειδικότερα, ως προς την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου 32 περ.  2 υποπερ.  γ΄  του ν.  4412/2016 και
μάλιστα για την εξαίρεση του κατεπείγοντος, η εφαρμογή της τελευταίας εξαρτάται από τη συνδρομή
πέντε σωρευτικών προϋποθέσεων.

(α) Συγκεκριμένα, προϋποθέτει:

i)  την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν άλλες
διαδικασίες,

ii)    την ύπαρξη απρόβλεπτης περίστασης,

iii)  την  ύπαρξη  αιτιώδους  συνδέσμου  μεταξύ  της  απρόβλεπτης  περίστασης  και  της  κατεπείγουσας
ανάγκης που ανακύπτει,

iv)  οι  περιστάσεις  που  επικαλούνται  οι  αναθέτουσες  αρχές  για  την  αιτιολόγηση  της  κατεπείγουσας
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη, και τέλος,

v)   την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο.

(β)  Ως απρόβλεπτες περιστάσεις νοούνται γεγονότα που υπερβαίνουν κατά πολύ τον συνήθη ρου του
οικονομικού και κοινωνικού βίου, όπως λ.χ. οι θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμοί κλπ.), οι οποίες καθιστούν
κατεπειγόντως απαραίτητη την παράδοση διαφόρων προμηθειών στους πληγέντες.

(γ)  Γίνεται περαιτέρω δεκτό, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι, κατά την
έννοια της διάταξης της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 1 του άρθρου 25 του π.δ/τος 60/2007 και
πλέον άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή έχει μεν ευχέρεια, κατ’ απόκλιση
από το γενικό κανόνα διενέργειας ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, να συνάπτει δημόσια σύμβαση με
προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης,
μόνον  όμως  εφόσον  συντρέχουν  οι  προς  τούτο  νόμιμες  προϋποθέσεις,  ήτοι  κατεπείγουσα  ανάγκη
οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα και δη μη απορρέοντα από δική της ευθύνη. Η σχετική απόφαση
της αναθέτουσας αρχής πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για
τους οποίους αποφασίζεται η προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία (βλ. χαρακτηριστικά ΣτΕ
1747/2011).  Επιπλέον,  αντίστοιχη  άποψη  έχει  υιοθετήσει  και  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  (ΕΣ),  το  οποίο
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δέχεται  ότι  απρόβλεπτες περιστάσεις  είναι  τα  γεγονότα που δεν μπορούν αντικειμενικά με βάση τα
διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της
αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της
αναθέτουσας αρχής (βλ. ενδεικτικά πράξεις ΕΣ 91, 105, 171, 191, 200, 205 και 214/2007, 15 και 74/2008).

Σύμφωνα με  τη  νομολογία  του Δικαστηρίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  αν  δεν  πληρούται  μία  από τις
προαναφερθείσες προϋποθέσεις ως προς το κατεπείγον, δεν δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης (βλ. αποφάσεις ΔΕΕ της 2ας Αυγούστου 1993, C-107/92, Επιτροπή κατά Ιταλίας,
σκέψη 12, C-318/94, Επιτροπή κατά Γερμανίας, σκέψη 14).

22. Εν  προκειμένω,  ο  Δήμος  Αγρινίου αιτείται  την  προσφυγή στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης,
προκειμένου  να  καλυφθεί  η  ανάγκη  για  την  προμήθεια  ειδών  κυλικείου για  τις  ανάγκες  του
κινηματογράφου  “Ελληνίς”  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  του  Δήμου,  συνολικού  προϋπολογισμού
12.039,20€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  για την τρέχουσα θερινή περίοδο,  λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, όπως ρητώς μνημονεύεται στο σχετικό αίτημα.

23.  Από  τα  στοιχεία  του  φακέλου  της  κρινόμενης  υπόθεσης  και  αξιολογώντας  τη  συνδρομή  των
προϋποθέσεων εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

(i) Ως προς την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν
άλλες διαδικασίες

Στο με αρ. πρωτ. 570/29-05-2017 έγγραφό της, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου επικαλείται, μεταξύ
άλλων, τα εξής:

“[...] Ο θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος Ελληνίς λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου για πάνω από 30
χρόνια. […] Ο εν λόγω κινηματογράφος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, είναι ένας χώρος διατηρητέος και
σημείο  αναφοράς  για  τους  Αγρινιώτες  και  σημαντικός  πόλος  έλξης  για  τους  επισκέπτες  της  πόλης.
Παρόλο  που  ο  θεσμός  των  Θερινών  κινηματογράφων  στην  Ελλάδα  τείνει  να  εξαφανιστεί,  ο  Δήμος
Αγρίνιου καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να διατηρήσει το σημαντικό αυτό κομμάτι. Έχει προβεί δε,
σε  τεχνικές  παρεμβάσεις  στο  χώρο,  έτσι  ώστε  να  αναδειχτεί  η  ομορφιά  του  καθώς  θεωρείται
διατηρητέος. Επίσης προέβη στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας έτσι ώστε να
παρέχεται στο κοινό η δυνατότητα να παρακολουθεί ταινίες υψηλής ευκρίνειας.  Οι ταινίες για μεγάλους
είναι  ποιοτικές  και  πρώτης  προβολής,  προβάλλονται  επίσης  ταινίες  για  παιδιά  με  είσοδο  ελεύθερη.
Πέραν  όμως  των  κινηματογραφικών  προβολών,  πραγματοποιούνται  πολλές  και  διαφορετικού  ύφους
πολιτιστικές δραστηριότητες. Για τις προβολές ταινιών και τις εκδηλώσεις, πέραν του ότι έχει εκδοθεί
πρόγραμμα, έχουν υπογραφεί  συμφωνητικά με τις εταιρείες με δεσμεύσεις και ρήτρες.

Στο χώρο του δημοτικού κινηματογράφου λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι του το κυλικείο για την
εξυπηρέτηση του κοινού. Τα προϊόντα που παρέχει είναι υψηλής ποιότητας και σε πολύ χαμηλές τιμές. Η
μη  λειτουργία  του  λόγω  έλλειψης  τροφίμων  καθιστά  προβληματική  και  τη  λειτουργία  του
κινηματογράφου. Για το λόγο αυτό τα τρόφιμα έχουν ιδιαίτερη σημασία και η προμήθειά τους πρέπει να
πραγματοποιηθεί άμεσα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.  Η προμήθεια τους, ύστερα από την
διεξαγωγή  των διαδικασιών  του  ηλεκτρονικού  διεθνή  διαγωνισμού  που  θα  διενεργεί  καθιστούν  την
προμήθεια μη λειτουργική καθώς θα ολοκληρωθούν μετά τη λήξη λειτουργίας του. Συνεπώς η εν λόγω
προμήθεια κρίνεται κατεπείγουσα.

Για  το  λόγο  αυτό  παρακαλούμε  όπως προβείτε  στις  απαραίτητες  ενέργειες  προκειμένου  να  γίνει  το
συντομότερο δυνατό η προμήθεια των παρακάτω ειδών για τη  λειτουργία του  κυλικείου του  θερινού
κινηματογράφου  στην  τρέχουσα περίοδο  « Μάιος – Σεπτέμβριος  2017». [...]” (Ιστορικό υπό 6).

(ii) Ως προς την ύπαρξη απρόβλεπτης περίστασης

Η αναθέτουσα αρχή θεμελιώνει το αίτημα προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ιδίως στις
εξής περιστάσεις:

Ο Δήμος Αγρινίου είχε, ήδη από τις 18-10-2016, καταρτίσει την με αρ. 158 ενιαία μελέτη σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  ν.4412/2016,  συνολικού  προϋπολογισμού  522.384,52€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,
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προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ειδών σίτισης για την κάλυψη των  αναγκών των Υπηρεσιών του
και του Νομικού του Προσώπου ΚΟΙΠΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. 

Ωστόσο, στην ως άνω με αρ. 158/2016 μελέτη δεν συμπεριελήφθησαν τα τρόφιμα για τις ανάγκες της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου, τα οποία αφορούν είδη (σνακ - ποτά – αναψυκτικά) για τα
κυλικεία των Δημοτικών Κινηματογράφων «Άνεσις» και «Ελληνίς» και του «Εντευκτήριου», τη διαχείριση
των οποίων έχει η Κοινωφελής Επιχείρηση. Η αιτιολογία που διατυπώθηκε στο με αρ. πρωτ. 64263/10-10-
2016  έγγραφο  του  Δήμου,  ήταν  ότι  η  προμήθεια  των  εν  λόγω  ειδών  εμπίπτει  στην  εμπορική
δραστηριότητα της Επιχείρησης, καθώς προϋποθέτει την  τεχνική περιγραφή συγκεκριμένων επώνυμων
προϊόντων  τα  οποία  να  ικανοποιούν  τις  επιθυμίες  των  θεατών  και  θαμώνων  των  χώρων  αυτών,
προκειμένου να ανταγωνιστεί τις αντίστοιχες εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην πόλη.

Ακολούθως ωστόσο, κρίθηκε ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο 16/2007 ΥΠΕΣΔΑ, τα έσοδα που προέρχονται
από τη δραστηριότητα αυτή δεν αλλοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της επιχείρησης και διατίθενται
αποκλειστικά για την ικανοποίηση των καταστατικών της σκοπών. Ως εκ τούτου η Κοινωφελής Επιχείρηση,
υπέβαλε  εκ  νέου,  με  το  με  αρ.  πρωτ.  495/16-5-2017  έγγραφό  της,  το  αίτημα  για  προμήθεια  ειδών
κυλικείου έως το ποσό των  46.500,00€ για τη λειτουργία των Δημοτικών Κινηματογράφων «Άνεσις» και
«Ελληνίς» και «Εντευκτήριο», για το χρονικό διάστημα ως 31-12-2018, υποστηρίζοντας ότι έχει κοινωφελή
χαρακτήρα και ότι η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016 και εμπίπτει στη διαδικασία
των προμηθευτών χορηγητών (Ιστορικό υπό 4).

(iii)  Ως  προς  την  ύπαρξη  αιτιώδους  συνδέσμου  μεταξύ  της  απρόβλεπτης  περίστασης  και  της
κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει

Η με αρ. πρωτ. 50/11-03-2016 σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΕΥ1ΟΛΔΡ-2ΟΛ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Αγρινίου για την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών κινηματογράφων
Άνεσις και  Ελληνίς και  του  εντευκτηρίου  της  ΚΕΔΑ  για  είδη  κυλικείου  -1,  αξίας  18.993,15€  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και  είδη  κυλικείου  -2  (ποτά  και  αναψυκτικά),  αξίας  9.891,80€  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., έχει ετήσια διάρκεια, ήτοι λήγει την 10-03-2017, ενώ περιλαμβάνει τον
κάτωθι όρο:

“[...] Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από  συμφωνία
των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης,
και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, στο  μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο
της  παράτασης,  υπέρβαση  των  ποσοτήτων  που   καθορίζονται  στη  διακήρυξη,  ως  και  περαιτέρω
οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. [...]”.

Περαιτέρω,  σύμφωνα  με  το  από  29-06-2017  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  του  Τμήματος
Προμηθειών  Υλικών  Εξοπλισμού  και  Υπηρεσιών  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου
Αγρινίου “[...] 2. Μέχρι σήμερα οι ανάγκες της ΚΕΔΑ καλύπτονται από υπόλοιπα της αρίμ. πρωτ. 50/11-3-
2016 προηγούμενης σύμβασης τα οποία όμως εξαντλούνται. [...]”.

Σημειώνεται δε ότι ο σχετικός διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκηρύχθηκε στις 13-06-2017 και
έχει ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 14η Ιουλίου 2017 (αναλυτικά Ιστορικό 7).

 (iv)  Ως  προς  το  ότι  οι  περιστάσεις  που  επικαλούνται  οι  αναθέτουσες  αρχές  για  την  αιτιολόγηση της
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη

Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι ο Δήμος, είχε εγκαίρως καταρτίσει την με αρ. 158/18-10-2016 ενιαία
μελέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, προϋπολογισμού 522.384,52€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.,  προκειμένου  να  προβεί  στην  προμήθεια  ειδών  σίτισης  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των
Υπηρεσιών του και του Νομικού του Προσώπου ΚΟΙΠΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ στα εν θέματι είδη, στην οποία ωστόσο
δεν συμπεριέλαβε τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης λόγω εσφαλμένης εκτίμησης (Ιστορικό υπό
4).

Περαιτέρω,  σημειώνεται  ότι  ο  Δήμος  ανταποκρίθηκε  άμεσα στο από 16-05-2017 νεότερο αίτημα της
Κ.Ε.Δ.Α. συντάσσοντας την με αρ. 102/16-05-2017 μελέτη και προκηρύσσοντας με την με αρ. 40700/13-
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06-2017 διακήρυξη τη διενέργεια νέου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τα εν λόγω είδη (Ιστορικό 4, 5
και 7).

  (v) ως προς την ανάθεση της σύμβασης στο απολύτως απαραίτητο μέτρο

Στο με αρ. πρωτ. 36835/31-05-2017 αίτημά του, ο Δήμος Αγρινίου αναφέρει ότι τα αιτούμενα είδη “[...]
αποτελούν μέρος της προμήθειας των ειδών σίτισης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αγρινίου  για  τα  οποία  έχει   συνταχθεί  η  αρίθμ.  102/2017  Μελέτη  και  έχει  ξεκινήσει  η  διαδικασία
διενέργειας  ανοικτού  διεθνή  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού.  Πλην  όμως οι  διαδικασίες  του  διαγωνισμού
αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά τη λήξη της  τρέχουσας θερινής  περιόδου και της λειτουργίας του
Κινηματογράφου, γεγονός που καθιστά την προμήθεια μη  λειτουργική. Κρίνεται λοιπόν επιβεβλημένη  η
προσφυγή,  κατά  παρέκκλιση,  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης,  με  τους   ίδιους  όρους  του
διαγωνισμού που θα διενεργηθεί για το σύνολο της  προμήθειας, προκειμένου να εφοδιαστεί άμεσα το
κυλικείο και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του  Κινηματογράφου «Ελληνίς» και η προσπάθεια
του Δήμου να στηρίξει το θερινό  σινεμά. [...]”.

Σημειώνεται σχετικά ότι η αιτούμενη σύμβαση έχει προϋπολογισθείσα αξία 12.039,20€ άνευ Φ.Π.Α. για
την κάλυψη των αναγκών του κυλικείου του κινηματογράφου Ελληνίς κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο.

Επισημαίνεται  δε  ότι  ο  σχετικός  διεθνής  διαγωνισμός  τελεί  σήμερα  στο  στάδιο  κατάθεσης  των
προσφορών, με καταληκτική ημερομηνία την 14-07-2017. Η με αρ. 40700/13-06-2017 διακήρυξη αυτού
έχει συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 37.943,50€ άνευ Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των δύο
δημοτικών κινηματογράφων και του εντευκτηρίου της Κ.Ε.Δ.Α. για χρονική διάρκεια έως 31-12-2018 και
περιλαμβάνει τον όρο ότι: “Ο ∆ήµος Αγρινίου διατηρεί το δικαίωµα να κατακυρώσει µικρότερη ποσότητα
σε όλα τα είδη της προµήθειας σε ποσοστό ως και 50% κατά το στάδιο της κατακύρωσης της σύµβασης,
ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού”.  (Ιστορικό υπό 7).

24. Εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων, διαπιστώνεται ότι  συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής  του
άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016 για την ανάθεση της εν θέματι προμήθειας, καθώς προκύπτει
η συνδρομή λόγου και προϋπόθεσης για την υιοθέτηση της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση,
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2. γ' του ν. 4412/2016.

 IV. Συμπέρασμα

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

Την παροχή σύμφωνης γνώμης, επί του αιτήματος του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 παρ.  2 περ.  γ υποπερ. δδ του ν.  4013/2011, όπως ισχύει,  για τη διενέργεια διαδικασίας με
διαπραγμάτευση  για  την  ανάθεση  σύμβασης  με  αντικείμενο  την  προμήθεια  ειδών  κυλικείου  για  τις
ανάγκες  του  κινηματογράφου  “Ελληνίς”  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  του  Δήμου,  συνολικού
προϋπολογισμού 12.039,20€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 14.676,74€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.,  λόγω  κατεπείγουσας  ανάγκης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  32  παρ.  2.  γ'  του  ν.
4412/2016 για την τρέχουσα θερινή περίοδο, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του
νόμου προϋποθέσεων.                                                                                                                

                                                                                                                             Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017
                                                                                                

                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                                                                  Γεώργιος Καταπόδης

15


	σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 & 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο σχέδιο Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο σας αποστέλλουμε.
	Τα παραπάνω είδη αποτελούν μέρος της προμήθειας των ειδών σίτισης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου για τα οποία έχει συνταχθεί η αρίθμ. 102/2017 Μελέτη και έχει ξεκινήσει η διαδικασία διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Πλην όμως οι διαδικασίες του διαγωνισμού αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά τη λήξη της τρέχουσας θερινής περιόδου και της λειτουργίας του Κινηματογράφου, γεγονός που καθιστά την προμήθεια μη λειτουργική. Κρίνεται λοιπόν επιβεβλημένη η προσφυγή, κατά παρέκκλιση, στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με τους ίδιους όρους του διαγωνισμού που θα διενεργηθεί για το σύνολο της προμήθειας, προκειμένου να εφοδιαστεί άμεσα το κυλικείο και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Κινηματογράφου «Ελληνίς» και η προσπάθεια του Δήμου να στηρίξει το θερινό σινεμά.

