
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

71/2017
(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 26η Ιουλίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαεπτά (2017) ημέρα Τετάρτη και
ώρα 09:30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 & Κόμνα Τράκα 7 (5 ος όροφος) 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. Αντιπρόεδρος (Προεδρεύουσα):     Μπουσουλέγκα Χριστίνα
2. Μέλη:                  Βαρδακαστάνης Κωνσταντίνος

   Σταθακόπουλος Δημήτριος
   Στυλιανίδου Μαρία

                                                               Χριστοβασίλη Ερωφίλη 

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

Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου
Εισηγήτρια: Στυλιανή Παρασκευά, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατά  τη  διάρκεια  της  Συνεδρίασης  παρέστησαν  η  εισηγήτρια  κα  Στυλιανή  Παρασκευά  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 της Αρχής.

Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  για
την  ανάθεση  σύμβασης  υπηρεσιών  αποχιονισμού  περιόδου  2017-2018  στο  εθνικό  οδικό  δίκτυο
Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας,  προϋπολογισμού  567.140,00€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  σε
συνέχεια  εν  μέρει  άγονου  διεθνούς  διαγωνισμού  συνολικού  προϋπολογισμού  1.087.800,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης 272.940,00€.
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Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 113377/7220/27.06.2017 αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  προς την
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (εφεξής  Αρχή)  που  παρελήφθη  στις  30.06.2017  (αριθμ.  πρωτ.  εισερχ.  4247),  όπως
συμπληρώθηκε  με  το  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  132307/8412/25.07.2017   (αριθμ.  πρωτ.  εισερχ.
4762/25.07.2017), η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 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, κατά τη διάταξη του άρθρου
32 παρ. 2 του ν.4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης  υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017-2018
στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τρία (3) τμήματα, ήτοι τα υπ'
αριθμ.  1  Κοζάνη,  4  Κορομηλιά  και  6  Σέρβια,  εκ  των  επτά  (7)  αρχικώς  δημοπρατηθέντων,  συνολικού
προϋπολογισμού 567.140,00€  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και  συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος
προαίρεσης 113.340,00€.
Αναλυτικά τα τρία (3) τμήματα για τα οποία υπεβλήθη το αίτημα προσφυγής στη διαπραγμάτευση είναι
τα εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΟΖΑΝΗ» 351.000,00€  μη  συμπ/νου  ΦΠΑ  με  δικαίωμα  προαίρεσης
70.500,00€

ΤΜΗΜΑ 4: «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ» 115.280,00€  μη  συμπ/νου  ΦΠΑ  με  δικαίωμα  προαίρεσης
22.680,00€

ΤΜΗΜΑ 6: «ΣΕΡΒΙΑ» 100.860,00€  μη  συμπ/νου  ΦΠΑ  με  δικαίωμα  προαίρεσης
20.160,00€

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά

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

1. Με  την  υπ'  αριθ.  447/17  απόφαση  που  έλαβε  η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Δυτικής
Μακεδονίας κατά την 11η/21.03.2017 Συνεδρίασή της (Θέμα 4ο με ΑΔΑ: 7ΜΕΨ7ΛΨ-ΓΙΓ) εγκρίθηκαν: Α) η
δαπάνη ποσού 1.687.317,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης ποσού
338.445,60€ συμπ. ΦΠΑ), Β) οι όροι της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού
ανάθεσης  των  υπηρεσιών  του  αποχιονισμού  περιόδου  2017-2018  τυ  Εθνικού  Οδικού  Δικτύου  της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Γ) η διενέργεια του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού.

2. Με  την  από  10.04.2017  (ΑΔΑΜ  17PROC006050327  2016-04-10)  διακήρυξη  προκηρύχτηκε  διεθνής
ανοικτός  ηλεκτρονικός  διαγωνισμός,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.360.740,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  δικαίωμα προαίρεσης  ποσού 272.940,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ανάθεση των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο
Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (CPV 90620000).

3. Στο άρθρο 1.3  της διακήρυξης ορίζεται  ότι:  «Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η παροχή υπηρεσιών
αποχιονισμού για την περίοδο 2017 - 2018 στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητος συντήρησης της Δ.Τ.Ε
(έδρας)  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας.  Το  πρόγραμμα  αποχιονισμού  περιλαμβάνει  εργασίες
αποχιονισμού,  αλατοδιανομής,  ελκυσμού  εγκλωβισμένων  οχημάτων  και  άλλες  που  κρίνονται
απαραίτητες  για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω οδικό
τμήμα από τις χιονοπτώσεις, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 90620000.  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
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ΤΜΗΜΑ 1 : «KOZANH», εκτιμώμενης αξίας 351.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 2 : «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ», εκτιμώμενης αξίας 105.500,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 3 : «ΦΛΩΡΙΝΑ - ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 356.900,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 4 : «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 115.280,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 5 : «ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - ΤΣΟΤΥΛΙ», εκτιμώμενης αξίας 199.640,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 6 : «ΣΕΡΒΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 100.860,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 7 : «ΓΡΕΒΕΝΑ», εκτιμώμενης αξίας 131.560,00 πλέον ΦΠΑ 24% .

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή παραπάνω τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 7. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί  το δικαίωμα να αναθέσει  περισσότερα του ενός ή όλα τα τμήματα στον
ίδιο ανάδοχο εφόσον έχει προσφέρει για το κάθε τμήμα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις.

Ο  Προσφέρων  να  έχει  προσφέρει  για  το  κάθε  τμήμα  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά, βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.687.317,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24
%  και  δικαίωμα  προαίρεσης  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  €  1.087.800,00,  δικαίωμα  προαίρεσης  €
272.940,00 ΦΠΑ : € 326.577,60). 

Στην  εκτιμώμενη  αξία  του  κάθε  ενός  από  τα  παραπάνω  τμήματα  περιλαμβάνεται  και  δικαίωμα
προαίρεσης όπως ακολουθεί:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Εκτιμώμενη Αξία
με δικαίωμα 
Προαίρεσης 

Εκτιμώμενη Αξία 
χωρίς το 
δικαίωμα 
Προαίρεσης 

Εκτιμώμενη 
Αξία 
δικαιώματος 
Προαίρεσης 

ΤΜΗΜΑ 1 : «KOZANH» 351.000,00 280.500,00 70.500,00 
ΤΜΗΜΑ 2 : «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ» 105.500,00 84.500,00 21.000,00 
ΤΜΗΜΑ 3 : «ΦΛΩΡΙΝΑ - ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ» 356.900,00 284.000,00 72.900,00 
ΤΜΗΜΑ 4 : «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ» 115.280,00 92.600,00 22.680,00 
ΤΜΗΜΑ 5 : «ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - ΤΣΟΤΥΛΙ» 199.640,00 159.800,00 39.840,00 
ΤΜΗΜΑ 6 : «ΣΕΡΒΙΑ» 100.860,00 80.700,00 20.160,00 
ΤΜΗΜΑ 7 : «ΓΡΕΒΕΝΑ» 131.560,00 105.700,00 25.860,00 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες [...]». 

4. Στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης «Εγγύηση συμμετοχής» ορίζεται ότι:  «Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται ανά τμήμα ως κάτωθι:

 ΤΜΗΜΑ Εκτιμώμενη Αξία με 
δικαίωμα Προαίρεσης 

Ποσό Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής 

ΤΜΗΜΑ 1 : «KOZANH» 351.000,00 7.020,00 
ΤΜΗΜΑ 2 : «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ» 105.500,00 2.110,00 
ΤΜΗΜΑ 3 : «ΦΛΩΡΙΝΑ - ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ» 356.900,00 7.138,00 
ΤΜΗΜΑ 4 : «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ» 115.280,00 2.305,60 
ΤΜΗΜΑ 5 : «ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - ΤΣΟΤΥΛΙ» 199.640,00 3.992,80 
ΤΜΗΜΑ 6 : «ΣΕΡΒΙΑ» 100.860,00 2.017,20 
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ΤΜΗΜΑ 7 : «ΓΡΕΒΕΝΑ» 131.560,00 2.631,20 

Εάν υποβληθεί προσφορά για το σύνολο των τμημάτων η το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
είναι 27.214,80€ [...]». 

5. Στο άρθρο 2.4.2.5. της διακήρυξης ορίζεται: «2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους
ανωτέρω  (υπο)φακέλους  μέσω  του  Συστήματος,  όπως  περιγράφεται  παρακάτω:  Τα  στοιχεία  και
δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση
γνησίου της υπογραφής. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  προσκομίζονται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη
μορφή σύμφωνα με τον ν.  4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν  επικύρωση  από  δικηγόρο,  καθώς  και  τα  έγγραφα  που  φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης
(Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή
υπογραφή,  τα  ΦΕΚ,  τα  τεχνικά  φυλλάδια  και  όσα  προβλέπεται  από  το  ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων».

6.  Περίληψη  της  εν  λόγω  διακήρυξης,  η  οποία  περιείχε  τους  ουσιώδεις  όρους  και  στοιχεία  της
διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  απεστάλη  ηλεκτρονικά  (07.04.2017)  και  δημοσιεύτηκε  (11.04.2017)  με
αριθμό  αναφοράς  2017/S071-136005,  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.Ε.Ε.).
Συνακόλουθα, η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της  Εφημερίδας  της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 161/13.04.2017)  και  στις  εφημερίδες  «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
και «ΘΑΡΡΟΣ» την 11.04.2017, «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΠΡΩΙΝΗ» και στην
«ΗΧΩ»  την  12.04.2017  και  αναρτήθηκε  στον  ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  με  ΑΔΑ:  67ΧΕ7ΛΨ-Α9Ν.  Η  διακήρυξη
καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  με  κωδικό  ΑΔΑΜ
17PROC006050327  2016-04-10. Επιπλέον,  τα  συμβατικά  τεύχη  αναρτήθηκαν  στην  ιστοσελίδα  της
Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας  www      .      pdm      .      gov      .      gr   την  11.04.2017  και  στη  διαδικτυακή  πύλη
www      .      promitheus      .      gov      .      gr   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  την
11.04.2017,  με  συστημικούς  αριθμούς  40326  για  το  τμήμα  1  ΚΟΖΑΝΗ,  40443  τμήμα  2  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ,
40461 τμήμα 3  ΦΛΩΡΙΝΑ –  ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ,  40478 τμήμα 4  ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ,  40477  τμήμα  5  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ –
ΤΣΟΤΥΛΙ,  40479  τμήμα  ΣΕΡΒΙΑ  και  40480  τμήμα  7  ΓΡΕΒΕΝΑ.  Ως  ημερομηνία  έναρξης  υποβολής
προσφορών  στο  σύστημα  ορίστηκε  η  11.04.2017  και  ώρα  12:40:27,  ενώ  ως  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε η 22.05.2017 και ώρα 10:00:00. 

7.  Κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  όπως  προκύπτει  από  το  με  ημερομηνία
30.05.2017 Πρακτικό Ι της Επιτροπής του Διαγωνισμού, διαπιστώθηκε ότι για το Τμήμα 1- ΚΟΖΑΝΗ και
για  το  Τμήμα  6  ΣΕΡΒΙΑ  δεν  είχε  υποβληθεί  καμία  ηλεκτρονική  προσφορά,  ενώ  για  το  Τμήμα  4
υποβλήθηκε  μόνο  ηλεκτρονικά  μία  (1)  προσφορά  από  τον  ΔΕΔΕ  ΒΑΣΙΛΕΙΟ.  Σύμφωνα  με  το  εν  λόγω
Πρακτικό:  «Όμως  εντός  της  προβλεπόμενης  από  τη  διακήρυξη  ημερομηνίας  ήτοι  έως  25-05-2017  δεν
υποβλήθηκαν τα πρωτότυπα έγγραφα (εγγυητική επιστολή κλπ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.4.2.5 της
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αναλυτικής  διακήρυξης».  Η  Επιτροπή  εισηγήθηκε  την  απόρριψη  από  τα  επόμενα  στάδια  του
διαγωνισμού την προσφορά του ΔΕΔΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 

8. Με  την  με  αριθμ.  1060/17  Απόφασή  της  (Πρακτικό  της  21 ης Συνεδρίασης  της  06-06-2017  και
ΑΔΑ:ΩΔ9Γ7ΛΨ-2ΣΘ), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε:  «Α) την
έγκριση του πρακτικού του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου
2017-2018  στο  Εθνικό  Οδικό  Δίκτυο  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας,  [...]  Γ)  την  απόρριψη  της
προσφοράς  του  πάροχου  ΔΕΔΕ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  που  αφορά  το  τμήμα  4  Κορομηλιά  για  τους  λόγους  που
αναφέρονται  στο  πρακτικό.  Επίσης,  για  το  εν  λόγω  τμήμα  να  γίνει  προσφυγή  στη  διαδικασία  με
διαπραγμάτευση μετά πό σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, Δ) για τα τμήματα 1 Κοζάνη και 6 Σέρβια που
δεν  υποβλήθηκε  καμία  προσφορά  να  γίνει  προσφυγή  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  μετά  από
σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ».

9.  Με  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  132307/8412/25.07.2017  έγγραφό  της  η  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας
βεβαιώνει  ότι:  «μετά  την  παρέλευση  των  προβλεπόμενων  προθεσμιών  δεν  έχει  υποβληθεί  στην
υπηρεσία μας καμία προδικαστική προσφυγή στρεφόμενη κατά των όρων του τεύχους της διακήρυξης
του προηγηθέντος διαγωνισμού, ούτε εκκρεμούν οιαδήποτε ένδικα μέσα κατά του εν λόγω διαγωνισμού
γενικά  και  κατά  των  αδιάθετων  τμημάτων  για  τα  οποία  αιτούμεθα  προσφυγή  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης».

10.  Κατόπιν  των  ανωτέρω,  η  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας,  με  το  υπ’  αριθ.  πρωτ.
113377/7220/27.06.2017 έγγραφο – αίτημά της 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 ουσιώδη αλλαγή των όρων του αρχικού
διαγωνισμού,  σύμφωνα με  την  παρ.  2  του άρθρου 32 του ν.4412/2016,  για  τη σύναψη σύμβασης  με
αντικείμενο  την  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  αποχιονισμού  περιόδου  2017-2018  στο  Εθνικό  Οδικό
Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

11. 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 [...]». 

12.  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». 

13. 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
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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». 

14.  Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου: «Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη
αξία  της  σύμβασης,  εκτός  ΦΠΑ,  ορίζονται  τα ακόλουθα:  […]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 A'» . 

15. Στο άρθρο 6 παρ. 1, 3 και 9 του ιδίου νόμου ορίζεται 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» . 

16. Το άρθρο 26 του ν.4412/2017 (Επιλογή των διαδικασιών -άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ-)  ορίζει
ότι: «2.  Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  προσφεύγουν  στην  ανταγωνιστική  διαδικασία  με
διαπραγμάτευση ή στον ανταγωνιστικό διάλογο, στις ακόλουθες περιπτώσεις: [...] β) όσον αφορά έργα,
αγαθά  ή  υπηρεσίες  για  τα  οποία,  έπειτα  από  ανοικτή  ή  κλειστή  διαδικασία,  υποβάλλονται  μόνο  μη
κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτείται να
δημοσιεύουν προκήρυξη σύμβασης, εφόσον στη διαδικασία περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες οι
οποίοι  πληρούν  τα  κριτήρια  των  άρθρων  73  έως  83  και  οι  οποίοι,  κατά  την  προηγηθείσα  ανοικτή  ή
κλειστή  διαδικασία,  υπέβαλαν  προσφορές  σύμφωνες  προς  τις  τυπικές  απαιτήσεις  της  διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, και μόνον αυτούς.

3. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.
4. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και
β)  όσων  η  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  αναθέτουσας  αρχής,  όπως  καθορίσθηκε  και
τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης».

17.  Το  άρθρο  27  του  ν.  4412/2016  ορίζει  ότι:  «1.  Στις  ανοικτές  διαδικασίες,  κάθε  ενδιαφερόμενος
οικονομικός  φορέας  μπορεί  να  υποβάλλει  προσφορά  στο  πλαίσιο  προκήρυξης  διαγωνισμού.  Η
ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών  ανέρχεται  σε  35  ημέρες  από  την  ημερομηνία
αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, υπό την επιφύλαξη της
παρ. 2 του άρθρου 60 και  του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 . Η προσφορά
συνοδεύεται  από  τις  πληροφορίες  για  την  ποιοτική  επιλογή  που  ζητούνται  από  την  αναθέτουσα
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αρχή. [...]. 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συντμήσει κατά πέντε ημέρες την προθεσμία παραλαβής
των προσφορών που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 όταν αποδέχεται την υποβολή
προσφορών  με  ηλεκτρονικά  μέσα,  σύμφωνα  με  το  πρώτο  εδάφιο  της  παραγράφου  1  και  την
παράγραφο 5 του άρθρου 22 και το άρθρο 37.[...]».

18. Το άρθρο  32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, ενσωματώνει την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 32
παρ. 2 περ. α' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, στην οποία ορίζεται: «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». 

19.  Το άρθρο 61 του ν.  4412/2016 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».

20. 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”.
Εξάλλου,  στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου,  στην τελευταία παράγραφο αυτής ορίζεται  ότι:
«κάθε αναφορά διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων σε διατάξεις των ν. 2286/1995, ν. 3669/2008,
ν. 3316/2005, ν. 3886/2010, , π.δ. 59/2007, π.δ. 60/2007, π.δ. 118/2007 και της υπουργικής απόφασης
11389/1993, ισχύει ως αναφορά στις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από
αυτές».

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

21.  Το  υπό  εξέταση  αίτημα  της  Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας αφορά  στη  σύναψη  δημόσιας
σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την έννοια της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 9 του ν. 4412/2016,
η  οποία  ενσωματώνει  την  αντίστοιχη  διάταξη  του  άρθρου  2  παρ.  1  περ.  9  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ.
Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας αξίας 567.140,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αποτελεί τμήμα
σύμβασης προϋπολογισμού 1.087.800,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, συντρέχει η αρμοδιότητα της
Αρχής κατ’ άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ' υποπερίπτωση δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για
την παροχή σύμφωνης γνώμης.

22. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο
στις  περιοριστικώς  απαριθμούμενες  στα  άρθρα  24  και  25  π.δ.  60/2007  και  ήδη  στα  παρόμοιου
περιεχομένου άρθρα 26 και 32 του ν. 4412/2016 (βλ. σχετικώς ΔΕE, απόφαση της 8ης Απριλίου 2008, C
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337/05, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2008, Ι-2173, σκέψη 56). Συναφώς επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω
διατάξεις  στο  μέτρο  που  εισάγουν  εξαιρέσεις  που  συνιστούν  παρέκκλιση  από  τη  βασική  ρύθμιση,
δηλαδή  από  τους  κανόνες  που  αποσκοπούν  στη  διασφάλιση  της  αποτελεσματικότητας  των
αναγνωριζομένων  από  τη  Συνθήκη  για  τη  Λειτουργία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Σ.Λ.Ε.Ε.)  δικαιωμάτων
στον  τομέα των δημοσίων συμβάσεων,  πρέπει  να  αποτελούν αντικείμενο  συσταλτικής  ερμηνείας  (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).

23.  Στο εν λόγω αίτημα, ο αιτών φορέας επικαλείται ρητά ως νομική βάση θεμελίωσης του αιτήματός
του,  τη  διάταξη  του  άρθρου  32  παρ.  2  του  ν.4412/2016,  ήτοι  την  μη  υποβολή  προσφορών  κατόπιν
διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού.

Στην προκειμένη περίπτωση - και ανεξάρτητα από τη ρητή επίκληση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής
στο υποβληθέν έγγραφο-αίτημα για το σύνολο των τμημάτων της διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 του
ν.4412/2016, δεδομένου ότι η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έχει το δικαίωμα υπαγωγής των επικαλούμενων κάθε φορά
πραγματικών  περιστατικών  στην  ορθή  νομική  βάση  που  τυγχάνει  εφαρμογής  κατά  περίπτωση  -
τυγχάνουν εξέτασης εφαρμογής:  

α)  ως  προς  την  ανάθεση  σύμβασης  υπηρεσιών  αποχιονισμού  περιόδου  2017-2018  στο  εθνικό  οδικό
δίκτυο  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας,  αναφορικά  με  το  τμήμα  4  Κορομηλιά,  προϋπολογισμού
115.280,00€  μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  και  συμπεριλαμβανομένου  δικαιώματος  προαίρεσης
22.680,00€, η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β' του ν. 4412/2016  , καθώς υποβλήθηκε προσφορά για
το εν λόγω τμήμα ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης από τη διακήρυξη ημερομηνίας,  ωστόσο δεν
υποβλήθηκαν  τα  πρωτότυπα  έγγραφα  (εγγυητική  επιστολή  κλπ)  (βλ.  Ιστορικό  υπό  6)   (μη  κανονική
προσφορά λόγω μη πλήρωσης προϋποθέσεων των εγγράφων της σύμβασης) και 

β)  ως  προς  την  ανάθεση  σύμβασης  υπηρεσιών  αποχιονισμού  περιόδου  2017-2018  στο  εθνικό  οδικό
δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τα τμήματα 1 Κοζάνη και 6 Σέρβια, συνολικού
προϋπολογισμού 451.860,00€  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και  συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος
προαίρεσης 90.660,00€,   η  διάταξη του άρθρου 32 παρ.  2 περ.  α'  του ν.  4412/2016  ,  καθώς για τα εν
λόγω τμήματα δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

Ειδικότερα:

Α.  Η  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  26  παρ.  2  περ.  β'  του  ν.  4412/2016,  βάσει  της  οποίας οι
αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  προσφεύγοντας  σε  ανταγωνιστική
διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, προϋποθέτει:

α) Να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία.

β) Να έχουν υποβληθεί κατά την ανωτέρω (υπό σημείο α) νομίμως διεξαχθείσα και προηγηθείσα ανοικτή
ή κλειστή διαδικασία μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Β. Η εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, στην βάση του οποίου 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) Να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης κατά την προσφυγή στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση.
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δ)  Επιπλέον,  προϋποθέτει  ότι  σε  περίπτωση  σχετικού  αιτήματος  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  η
αναθέτουσα αρχή οφείλει να προβεί στη διαβίβαση προς αυτήν, σχετικής εκθέσεως.

Επισημαίνεται ότι σχετικά με τις ως άνω όμοιες Α.α) και Β.β) προϋποθέσεις, όπως παγίως έχει κριθεί, η
προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης,  κατ’  εφαρμογή  των  προαναφερομένων  διατάξεων,
συνέχεται άμεσα με τον προηγηθέντα αυτής διαγωνισμό, με συνέπεια η μη νομιμότητα της υποκείμενης
διαγωνιστικής  διαδικασίας  να  καθιστά  παρακολουθηματικά  παράνομη  στο  σύνολό  της  και  τη
συγκεκριμένη  διαδικασία  (ΕΣ-Πράξη  215/2012-Ζ΄Κλιμάκιο,  ΕΣ-Αποφ.  VI  Τμ.  466/2011,  1249/2011,
29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013).

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

22.1  Ως  προς  την  προϋπόθεση  της  προηγούμενης  νομίμως  διεξαχθείσας  ανοικτής  ή  κλειστής
διαδικασίας:

Η  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας με  την  από  10.04.2017  διακήρυξη διενήργησε  διεθνή  ανοικτό
ηλεκτρονικό  διαγωνισμό,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.087.800,00€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,
στο  οποίο  περιλαμβάνεται  δικαίωμα προαίρεσης  ποσού 272.940,00€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ ,
για  την  ανάθεση  σύμβασης   υπηρεσιών  αποχιονισμού  περιόδου  2017-2018  στο  Εθνικό  Οδικό  Δίκτυο
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Για την εν λόγω διακήρυξη τηρήθηκαν οι απαιτούμενες διατυπώσεις
δημοσιότητας καθώς και η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

Για τα δύο (2) εκ των συνολικά επτά (7) τμημάτων που συμπεριλαμβάνονταν στην ως άνω διακήρυξη ο
διαγωνισμός απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν υπήρξε καμία προσφορά ενώ για ένα (1) τμήμα (α/α 4)
υπεβλήθη ηλεκτρονική προσφορά χωρίς ωστόσο να υποβληθούν τα πρωτότυπα έγγραφα εντός της προ -
βλεπόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας.

22.2. Ως  προς  την  υποβολή μη  κανονικών/  απαράδεκτων  προσφορών  ή  τη  μη  ύπαρξη  κατάλληλης
προσφοράς ή τη μη υποβολή προσφοράς.

Σύμφωνα  με  το  με  ημερομηνία  30.05.2017  Πρακτικό  Ι  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού,  το  οποίο
εγκρίθηκε  με  την  με  αριθμ.  1060/17  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Δυτικής
Μακεδονίας  (Πρακτικό  της  21ης Συνεδρίασης  της  06-06-2017  και  ΑΔΑ:ΩΔ9Γ7ΛΨ-2ΣΘ)  δεν  υπεβλήθη
καμία   προσφορά  για  τα  τμήματα  α/α   1  Κοζάνη  και  6  Σέρβια,  συνολικής  αξίας  451.860,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 90.660,00€.   

Επιπλέον με βάση το ως άνω πρακτικό  η υποβληθείσα προσφορά για το Τμήμα 4 Κορομηλιά απερρίφθη
από  το  διαγωνισμό  καθόσον  διαπιστώθηκε  ότι  παρότι  υποβλήθηκε  ηλεκτρονικά   «Όμως  εντός  της
προβλεπόμενης από τη διακήρυξη ημερομηνίας ήτοι  έως 25-05-2017 δεν υποβλήθηκαν τα πρωτότυπα
έγγραφα (εγγυητική επιστολή κλπ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.4.2.5 της αναλυτικής διακήρυξης».

22.3. Ως προς τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης:

Από  την  εξέταση  των  στοιχείων  του  φακέλου  της  υπόθεσης,  ήτοι  από  το  υποβληθέν  αίτημα  της
αναθέτουσας αρχής καθώς και από το υποβληθέν σχέδιο απόφασης συνάγεται  σαφώς ότι η προσφυγή
στη  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  θα  διεξαχθεί  με  την  «προϋπόθεση  ότι  δεν  υπάρχει  ουσιώδης
τροποποίηση των αρχικών όρων της Διακήρυξης».

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:
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Την παροχή σύμφωνης γνώμης, επί του αιτήματος της της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011:

α) για τη διενέργεια ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης, για
την  ανάθεση  σύμβασης  υπηρεσιών  αποχιονισμού  περιόδου  2017-2018  στο  εθνικό  οδικό  δίκτυο
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με το τμήμα  4 Κορομηλιά,  προϋπολογισμού 115.280,00€
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και  συμπεριλαμβανομένου  δικαιώματος  προαίρεσης  22.680,00€,  κατά
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β' του ν. 4412/2016,  και 

β) για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για  την ανάθεση
σύμβασης  υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, αναφορικά με τα τμήματα 1 Κοζάνη και 6 Σέρβια, συνολικού προϋπολογισμού 451.860,00€
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και  συμπεριλαμβανομένου  δικαιώματος  προαίρεσης  90.660,00€,  κατά
τις διατάξεις  του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, 

λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων.

  Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017
                                                                                                

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                          Η Αντιπρόεδρος

                                                                                                                                      Χριστίνα Μπουσουλέγκα

   

                                                                                                             

   

10


