
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

75/2017
(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  2α Αυγούστου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαεπτά (2017)  ημέρα Τετάρτη 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. Αναπληρωτής Πρόεδρος:                   Εκατομμάτης Μιχαήλ 
3. Μέλη :               Σταθακόπουλος Δημήτριος

 Στυλιανίδου Μαρία

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 παρέστη η εισηγήτρια κα Παρασκευά 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.

Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,
για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας τροφίμων του  Κέντρου Κοινωνικής  Πρόνοιας  Περιφέρειας
Αττικής, προϋπολογισμού  345.050,29€ μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  για  χρονικό  διάστημα
δώδεκα  (12)  μηνών  με  δικαίωμα  δίμηνης  μονομερούς  παράτασης,  κατόπιν  προηγηθέντος  εν  μέρει
άγονου, διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
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Με το υπ'  αριθ. πρωτ. οικ.  3836/29.05.2017 αίτημα  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Αττικής (εφεξής ΚΚΠΠΑ) προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής Αρχή) που
παρελήφθη στις 30.05.2017 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 3466),  όπως αυτό συμπληρώθηκε, κατόπιν σχετικού
αιτήματος  της  Αρχής,  με  το  αριθ.  πρωτ.  οικ.4968/11.07.2017   όμοιο  έγγραφο (αριθ.  πρωτ.  εισερχ.
4465/11.07.2017)  και  τα  συνημμένα  σε  αυτά  έγγραφα,  το  ΚΚΠΠΑ  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,  για  την  ανάθεση σύμβασης
προμήθειας  τροφίμων  του  ΚΚΠΠΑ,  προϋπολογισμού  345.050,29€ μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,
για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα δίμηνης μονομερούς παράτασης, κατόπιν εν
μέρει άγονου διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά

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

1.  Το ΚΚΠΠΑ είναι  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,  που συστήθηκε βάσει  του άρθρου 9 του ν.
4109/2013  (μέσω  της  συγχώνευσης  σε  ενιαίο  νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου  των
προϋφιστάμενων  “Θεραπευτήριο  Χρόνιων  Παθήσεων  Δυτικής  Αθήνας”,  “Θεραπευτήριο  Χρόνιων
Παθήσεων  Ανατολικής  Αθήνας”,  “Κέντρο  Αποθεραπείας  &  Αποκατάστασης  Παιδιών  με  Αναπηρία
Αττικής”,  “Μιχαλήνειο  Παιδικό  Αναπτυξιακό  Κέντρο  Αττικής”  και  “Κέντρο  Προστασίας  του  Παιδιού
Αττικής “Η ΜΗΤΕΡΑ”“), και άρχισε να λειτουργεί στις 01.10.2013. Βασική αποστολή του ΚΚΠΠΑ, που
υπάγεται στον έλεγχο και  στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, είναι  “ η παροχή φροντίδας και
περίθαλψης  [...]  ατόμων  με  αναπηρία  (άνοια,  εγκεφαλικό  επεισόδιο,  οργανικά  ψυχοσύνδρομα,
νοητική  υστέρηση,  σύνδρομο  Down,  αυτισμό,  εγκεφαλική  παράλυση  κ.ά.)  καθώς  και  η  προστασία
παιδιών [...] που έχουν απομακρυνθεί ή εγκαταλειφθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον ”.

2. Με  την  απόφαση  που  έλαβε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΚΚΠΠΑ  κατά  την  υπ'  αριθ.
34η/21.09.2016  συνεδρίασή  του  (Θέμα  3ο)  (ΑΔΑ:  7ΔΕΔΟΞΧ1-Γ3Υ)  μεταξύ  άλλων  ενέκρινε  την
προκήρυξη ετήσιου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για
τις  ανάγκες  όλων  των  Παραρτημάτων,  των  μονάδων  και  δομών  αυτών  του  ΚΚΠΠΑ,  συνολικού
προϋπολογισμού  691.613,57€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  για  χρονικό  διάστημα  14  μηνών
(συμπεριλαμβανομένου δίμηνης παράτασης).

3.  Στη συνέχεια, με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΚΠΠΑ κατά την υπ' αριθ.
46η/07.12.2016  συνεδρίασή  του  (Θέμα  12ο)  (ΑΔΑ:  ΩΧ9ΠΟΞΧ1-1Β8)  ενέκρινε:  1.τα  τεύχη  της
προκήρυξης του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού τροφίμων για 14 μήνες (συμπεριλαμβανομένου
δίμηνη  παράταση)  όλων  των  Παραρτημάτων,  των  Μονάδων  και  Δομών  αυτών  του  ΚΚΠΠΑ,
προϋπολογισμού  691.613,57€  χωρίς  ΦΠΑ  (782.664,88€  με  ΦΠΑ),  2.  τις  τεχνικές  και  λοιπές
προδιαγραφές, και όρισε 5μελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. 

4.  Ακολούθως,  ο  φορέας  προέβη  στην  έκδοση  της  υπ'  αριθ.  1/2017  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή τροφίμων του ΚΚΠΠΑ ,
για  δώδεκα  μήνες  με  δικαίωμα  δίμηνης  μονομερούς  παράτασης,  προϋπολογισμένης  δαπάνης
782.664,88€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  (691.613,57€  χωρίς  ΦΠΑ).  Όπως  περιγράφεται  στο
προοίμιο  της  διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  μπορούσαν  να  υποβάλλουν
προσφορά  για  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  δεκαέξι  (16)  τμήματα  της  διακήρυξης.  Το  κριτήριο
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κατακύρωσης  για  τα  είδη  Α.1  έως  Α.9  καθώς  και  για  τα  τμήματα  Α.13,  Α.15,  Α.16  ορίστηκε  η
χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ποσοτήτων ανά κατηγορία είδους ξεχωριστά, ενώ για τα είδη Α.10
έως  και  Α.12  καθώς  και  Α.14  ορίστηκε  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  (%)  έκπτωσης  επί  της
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από
το τμήμα προστασίας του καταναλωτή του Τ. Εμπορίου και Τουρισμού του Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της
Γενικής  Δ/νσης  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας  Αττικής.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό
εκδίδεται  υπέρ  του  συμμετέχοντος  για  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  2%  τουλάχιστον,  επί  της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για τα είδη που προσφέρει, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται  στο  άρθρο  302  του  ν.4412/2016.  Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργούνταν    με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της
δικτυακής  πύλης  www.promitheuw.gov.gr  . Ως  ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  των  προσφορών
ορίστηκε η  31.03.2017 και ώρα 09:00, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
ορίστηκε  η  02.05.2017  και  ώρα  21:00.  Ημερομηνία  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίστηκε  η
05.05.2017 και ώρα 10:30.

5.  Περίληψη των ουσιωδών όρων και  στοιχείων της ως άνω διακήρυξης  απεστάλη για  δημοσίευση
στην  Επίσημη Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.Ε.Ε.)  στις  30.03.2017  και  δημοσιεύθηκε  την
01η.04.2017 με κωδικό 2017/S 065-123093. Παράλληλα, η αναλυτική διακήρυξη και τα συνημμένα σε
αυτή τεύχη δημοπράτησης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΑ www.kkppa.gr   στις  30.03.2017
και  δημοσιεύθηκαν  στη  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.g  r του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 30.03.2017, ώρα 16:16 με αριθμό συστήματος
30967  και  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  με  ΑΔΑΜ:
17PROC006001582 2017-03-30.  Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε  στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(ΑΔΑ:  713ΨΟΞΧ1-ΑΓΣ).  Επίσης,  περίληψη  της  ανωτέρω  διακήρυξης  δημοσιεύθηκε  στο  Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 131/07.04.2017),  στον
εθνικό τύπο, στις εφημερίδες “Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ” στις 03.04.2017 και στις εφημερίδες “ΗΜΕΡΗΣΙΑ”
και “ΛΟΓΟΣ” στις 04.04.2017.  Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε
η 02.05.2017, ενώ ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίστηκε η 31.03.2017
και ώρα 09:00:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίστηκε η 05.05.2017. 

7. Με  την  απόφαση  που  έλαβε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΚΚΠΠΑ  κατά  την  20 η/10.05.2017
συνεδρίασή του  (Θέμα 39ο) μεταξύ άλλων αποφάσισε: «Α. Την έγκριση του 1/05.05.2017 πρακτικού
αξιολόγησης  δικαιολογητικών  και  τεχνικών  προσφορών  της  επιτροπής,  Β.  Την  έγκριση  των
δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  των  κάτωθι  υποψηφίων  [...]  Γ.  Την
προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016, στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τους ουσιώδης τεχνικούς και λοιπούς όρους της αρχικής ΟΙΚ.
2289/30-03-2017 προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού τροφίμων, για τα κάτωθι είδη για τα οποία δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ CPV ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ 15982000-5 10.227,66€ 12.682,30€ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

2 ΖΑΧΑΡΩΔΗ, ΓΛΥΚΑ & 
ΣΥΝΑΦΗ

15842000-2 25.115,75€ 28.380,80€ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

3 ΑΥΓΑ 03142500-3 10.315,85€ 11.656,91€ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
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4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 15851100-9 14.136,03€ 15.973,71€ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

5 ΟΣΠΡΙΑ 03212220-8 11.622,71€ 13.133,66€ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

6 ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ, 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ & 
ΣΥΝΑΦΗ

1580000-6 25.559,22€ 28.881,92€ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

7 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

15000000-8 106.629,62€ 120.507,97€ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

8 ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ 15884000-8 40.912,66€ 46.231,31€ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

9 ΑΡΤΟΣ, ΑΡΤΙΔΙΑ & 
ΣΥΝΑΦΗ

15810000-9 35.912,61€ 40.581,25€ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

10 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 15540000-5 64.618,18€ 73.018,54€ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 345.050,29€ 391.048,37€

Δ.  Την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το αρ. 2 του ν.4013/11 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την
προσφυγή,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  ν.4412/16,  στην  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  χωρίς
προηγούμενη  δημοσίευση,  σύμφωνα  με  τους  ουσιώδης  όρους  της  αρχικής  ΟΙΚ.2289/30-03-2017
προκήρυξης  διεθνούς  διαγωνισμού  τροφίμων   [...]  για  τα  είδη  για  τα  οποία  δεν  κατατέθηκε  καμία
προσφορά, όπως αυτά εκτίθενται ανωτέρω».

8.   Ο φορέας με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.4966/11.07.2017 συμπληρωματικό έγγραφό του βεβαιώνει ότι
«μετά  την  παρέλευση των κατά το  νόμο  προθεσμιών,  έως  και  σήμερα,  δεν  έχουν  κατατεθεί  ούτε  και
εκκρεμούν ενστάσεις,  προσφυγές ή άλλα ένδικα μέσα, κοινοποιηθέντα στον Φορέα, σε κανένα στάδιο
του διαγωνισμού ή του αποτελέσματος αυτού».

9. Κατόπιν  των ανωτέρω, το  ΚΚΠΠΑ, με  το  υπ'  αριθ.  πρωτ.  οικ.3836/29.05.2017  αίτημά του,  όπως
αυτό  συμπληρώθηκε,  κατόπιν  σχετικού  αιτήματος  της  Αρχής  και  τα  συνημμένα  σε  αυτά  έγγραφα,
αιτείται τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,  για την
ανάθεση σύμβασης προμήθειας τροφίμων, προϋπολογισμού 345.050,29€ μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ,  για  χρονικό  διάστημα  δώδεκα  (12)  μηνών  με  δικαίωμα  δίμηνης  μονομερούς  παράτασης,
επισυνάπτοντας σχέδιο απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  με το οποίο εγκρίνεται  η  προσφυγή
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. 

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

10.  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
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άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις γενικές αρχές του ενωσιακού και
εθνικού δικαίου [...]».

11.  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». 

12. 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». 

13. 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
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' [...]».

14.  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,
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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».

15.  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 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.
[...]».

16.  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». 

17. 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.
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4.  Για  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων  αντί  των  παραγράφων  1  έως  3,  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του
άρθρου 120».

18. Το άρθρο 66 παρ.  3 του ν.  4412/2016 ορίζει  ότι:  «3.  Οι προκηρύξεις και οι  γνωστοποιήσεις που
αναφέρονται  στα  άρθρα  62,  63  και  64,  καθώς  και  οι  πληροφορίες  που  περιέχονται  σε  αυτές  δεν
δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 65.
Ωστόσο,  η  δημοσίευση μπορεί  να  πραγματοποιείται  σε  κάθε  περίπτωση σε  εθνικό  επίπεδο,  όταν  οι
αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση
παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 65».

19.  Το  άρθρο  72  του  ως  άνω  νόμου  ορίζει  ότι:  «1.  Οι  αναθέτουσες  αρχές  ζητούν  από  τους
προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: 

α)  «Εγγύηση  συμμετοχής»,  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το
2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Σε  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  για  ένα  ή  περισσότερα  τμήματα  της  σύμβασης,  το  ύψος  της
εγγύησης  συμμετοχής  υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  του/των
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων[...] 

β)  «Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης»,  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης[...]».

20. Το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 ορίζει 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 Ι  (άρθρα 3 έως
221),  καθώς  και  σε  όλες  τις  συμβάσεις  και  τους  διαγωνισμούς  μελετών  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο
εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ  (άρθρα 222 έως 338),  και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων,
σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120 και 290 και 330 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 παράγραφο 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
παραγράφου  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».

21. Το άρθρο 379 παρ. 1 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. 

Εξάλλου,  στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4412/2016, στην τελευταία παράγραφο αυτής ορίζεται
ότι:  «κάθε  αναφορά  διατάξεων  νόμου  ή  διοικητικών  πράξεων  σε  διατάξεις  των  ν.  2286/1995,  ν.
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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

22.  Το υπό εξέταση αίτημα του  ΚΚΠΠΑ 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
345.050,29€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, ως  τμήμα  προηγηθέντος  διαγωνισμού  συνολικού
ενδεικτικού  προϋπολογισμού 691.613,57€ μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, στο  πλαίσιο  του  οποίου
για  τα  αιτούμενα  τμήματα των υπό προμήθεια  ειδών δεν  υπεβλήθησαν  προσφορές,  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.

23. 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, 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
18ης Μαΐου 1995, C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. Ι-1249, σκέψη 23, της 28 ης Μαρτίου
1996,  C-318/94,  Επιτροπή κατά Γερμανίας,  Συλλ.  1996,  σ.  Ι-1949,  σκέψη 13 και  της  13 ης 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 10 ης

Μαρτίου 1987, C-199/85, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1987, σ. 1039, σκέψη 14, της 18 ης  Μαΐου 1995,
C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλίας,  Συλλ. 1995, σ.  I-1249, σκέψη 23, της 28 ης  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).

24. Η εφαρμογή  της διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν.4412/2016 της οποίας γίνεται ρητά
επίκληση  από  τον  αιτούντα  φορέα  και  στη  βάση  της  οποίας  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να
συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  προσφεύγοντας  σε  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  χωρίς  να
προηγείται  δημοσίευση  σχετικής  προκήρυξης  προϋποθέτει:  α)  να  έχει  προηγηθεί  ανοικτή  ή  κλειστή
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διαδικασία, β) να μην έχει υποβληθεί κατά την ανωτέρω νομίμως διεξαχθείσα και προηγηθείσα ανοικτή
ή  κλειστή  διαδικασία,  καμία  προσφορά  ή  αίτηση  συμμετοχής  είτε  καμία  από  τις  υποβληθείσες
προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής να μην κρίνεται κατάλληλη και γ) να μην τροποποιούνται ουσιωδώς
οι  αρχικοί  όροι  της  σύμβασης  κατά  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση.  Επιπλέον,
προϋποθέτει  ότι  σε  περίπτωση  σχετικού  αιτήματος  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  η  Αναθέτουσα  Αρχή
οφείλει να προβεί στη διαβίβαση προς αυτήν, σχετικής εκθέσεως. (ΕΑΑΔΗΣΥ-Αποφ. 121, 153, 346, 409,
498, 499/2013 και 5,  26, 44, 65, 79/2014, ΕΣ-Πράξη 215/2012-Ζ΄Κλιμάκιο, ΕΣ-Αποφ.VI  Τμ. 1249/2011,
466/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013).

Ειδικότερα δε,  σχετικά με την υπό σημείο  (α)  προϋπόθεση της προηγούμενης  νομίμως διεξαχθείσας
ανοικτής  ή  κλειστής  διαδικασίας,  παγίως  έχει  κριθεί  ότι  η  προσφυγή  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης, κατ’ εφαρμογή παραγράφου 2, εδάφιο α' του άρθρου 32, 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.  1249/2011,  466/2011,  29/2012,
408/2012, 600/2012 και 935/2013).

25.  Εν  προκειμένω,  από  τα  στοιχεία  του  φακέλου  της  κρινόμενης  υπόθεσης  και  αξιολογώντας  τη
συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Ως προς την προϋπόθεση προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας

Το  ΚΚΠΠΑ προκήρυξε  διεθνή  ανοικτό  διαγωνισμό  με  τη  χρήση  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για  την  προμήθεια
τροφίμων για  τις  ανάγκες  όλων  των  Παραρτημάτων,  των  μονάδων  και  δομών  αυτών  του  ΚΚΠΠΑ,
συνολικού  προϋπολογισμού  691.613,57€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  για  χρονικό  διάστημα  12
μηνών (με  δυνατότητα δίμηνης  παράτασης), στο  πλαίσιο του οποίου ως προς τα αιτούμενα τμήματα
δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.

Όσον αφορά την ελάχιστη προθεσμία παραλαβής  προσφορών και  τις  απαιτήσεις  δημοσιότητας  στην
ΕΕΕΕ και  στον εθνικό τύπο, τηρήθηκαν με την εξαίρεση του άρθρου 66 παρ.  3 του ν.4412/2016.  Πιο
συγκεκριμένα:

Η αναλυτική διακήρυξη και τα συνημμένα σε αυτή τεύχη δημοπράτησης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα
του  ΚΚΠΠΑ  www.kkppa.gr   στις  30.03.2017  και  δημοσιεύθηκαν  στη  Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.g  r του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις
30.03.2017, ώρα 16:16 με αριθμό συστήματος 30967 και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) με ΑΔΑΜ: 17PROC006001582 2017-03-30, ήτοι σε προγενέστερο χρόνο από
τη  δημοσίευση  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.Ε.Ε)  την  01 η.04.2017  (βλ.
ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 5). 

Περαιτέρω, αναφορικά με την εγγύηση συμμετοχής, σημειώνεται ότι, ενώ στο  άρθρο 72 παρ.1 α) του
ν.4412/2016, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:  «1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να
παράσχουν,  κατά περίπτωση,  τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων:  α)  «Εγγύηση συμμετοχής»,  το ύψος της
οποίας  καθορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  σε  συγκεκριμένο  χρηματικό  ποσό,  αριθμητικώς  και
ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση»,  στο άρθρο  4ο της διακήρυξης  “Εγγυήσεις  ”,  οριζόταν ότι:  «1.1 Η
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% τουλάχιστον, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για τα είδη που
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προσφέρει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 302 του ν.4412/2016» (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό
4).  Επισημαίνεται  ότι,  ο ως άνω όρος της διακήρυξης είναι αόριστος και  ενδεχομένως να προκάλεσε
σύγχυση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς αναφορικά με το ύψος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.

β)  Ως  προς  τη  μη  υποβολή  προσφοράς  ή  τη  μη  ύπαρξη  κατάλληλης  προσφοράς  ή  τη  μη  ύπαρξη
υποψηφίου

Σύμφωνα  με  την  απόφαση  που  έλαβε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  στην  υπ'  αριθμ.  20η/10.05.2017
συνεδρίασή του  (Θέμα 39ο)  μεταξύ άλλων αποφάσισε:  «Α.  Την έγκριση  του 1/05.05.2017 πρακτικού
αξιολόγησης  δικαιολογητικών  και  τεχνικών  προσφορών  της  επιτροπής,  Β.  Την  έγκριση  των
δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  των  κάτωθι  υποψηφίων  [...]  Γ.  Την
προσφυγή,  σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016,  στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τους ουσιώδης τεχνικούς και λοιπούς όρους της αρχικής ΟΙΚ.
2289/30-03-2017 προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού τροφίμων,  για τα κάτωθι  είδη για τα οποία δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά [...]» (βλ. Ιστορικό υπό 7).

γ) Ως προς τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης

Στο  προσκομισθέν  στην  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  σχέδιο  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  ΚΚΠΠΑ,  ρητώς
αναφέρεται  ότι  το  ΔΣ  εγκρίνει  την  προσφυγή  στην  απευθείας  διαπραγμάτευση  χωρίς  δημοσίευση
προκήρυξης,  σύμφωνα  με  τους  ουσιώδεις  τεχνικού  και  λοιπούς  όρους  της  αρχικής  με  αριθμ.  πρωτ.
ΟΙΚ.2289/30-03-2017 προκήρυξης του προηγηθέντος ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού.

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 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ομόφωνα
αποφασίζει:  την  παροχή  σύμφωνης  γνώμης  της  Αρχής,  για  την προσφυγή  στη  διαδικασία
διαπραγμάτευσης,  για  την  ανάθεση  σύμβασης  προμήθειας  τροφίμων  του  Κέντρου  Κοινωνικής
Πρόνοιας  Περιφέρειας  Αττικής,  προϋπολογισμού  345.050,29€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  για
χρονικό  διάστημα  δώδεκα  (12)  μηνών  με  δικαίωμα  δίμηνης  μονομερούς  παράτασης,  κατόπιν
προηγηθέντος εν μέρει άγονου, διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,  λόγω  συνδρομής των
προς τούτο τασσόμενων υπό του νόμου προϋποθέσεων.

 Αθήνα,  2 Αυγούστου 2017

                                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                       Γεώργιος Καταπόδης
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