
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

95/2017
(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 14η Σεπτεμβρίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαεπτά (2017) ημέρα
Πέμπτη  και  ώρα  10:00  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. Αναπληρωτής Πρόεδρος:       Μιχαήλ Εκατομμάτης
2. Αντιπρόεδρος:    Χριστίνα Μπουσουλέγκα

2. Μέλη:         Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
                                    Μαρία Στυλιανίδου
                               

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

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

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

Κατά  την  διάρκεια  της  Συνεδρίασης  παρέστησαν  η  εισηγήτρια  Αναστασία  Θεοδωρακοπούλου,
καθώς και η προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή, 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 κατά τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 περ. α' και 26 παρ. 2 περ. β' του ν.
4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου
της  Ελιάς  έτους  2017  στην  Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων  -  Περιφερειακή  Ενότητα  Κέρκυρας
προϋπολογισμού 64.800,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 68604/28320/10-08-2017 αίτημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προς
την  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (εφεξής  Αρχή)  που  παρελήφθη  στις  18-08-2017  (αρ.  πρωτ.  εισερχ.  5183),  η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 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, κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2 περ. β' και 32 παρ. 2
περ. α' του ν.4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης  παροχής υπηρεσιών για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας,  για πέντε (5)  εκ των
δώδεκα  (12)  αρχικώς  δημοπρατηθέντων  Τμημάτων,  που  αφορούν  στις  περιοχές:  Δημοτικής
Ενότητας  Θιναλίων,  αξίας  26.784,00€,  Κοινότητας  Μαθρακίου  αξίας  3.510,00€,  Κοινότητας
Οθωνών αξίας 7.722,00€, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου αξίας 14.880,00€ και Δημοτικής
Ενότητας Φαιάκων αξίας 11.904,00€ άνευ Φ.Π.Α.,  ήτοι συνολικού προϋπολογισμού  64.800,00€
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά

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

1.1. Με  την  υπ'  αρ.  285-16/09-05-2017  (ΑΔΑ:  ΩΦΕ87ΛΕ-ΠΒ1)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων  εγκρίθηκε  διάθεση  πίστωσης  και  δαπάνης  ποσού
321.298,63€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ανάθεση του έργου ανάδειξης εργολάβων για
τον  από  εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό  ελαιοδέντρων  στα  πλαίσια  του  Προγράμματος
Συλλογικής  Καταπολέμησης  του  Δάκου  της  Ελιάς  έτους  2017  στην  Περιφερειακή  Ενότητα
Κέρκυρας, ενώ με την υπ' αρ. 296-16/09-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΤΣ7ΛΕ-ΦΡΒ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  της  ίδιας  Περιφέρειας  εγκρίθηκε  η  διεξαγωγή  διεθνούς  ανοικτού,  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή  για  την  κάλυψη  των  ανωτέρω
αναγκών καθώς και το σχέδιο διακήρυξης για την ανάθεσή τους.

1.2. Ακολούθως,  με  την  με  αριθ.  πρωτ.  οικ.  42116/17061/24-05-2017  διακήρυξη   (ΑΔΑΜ
17PROC0062233080  2017-05-24)  προκηρύχθηκε  διεθνής  ανοικτός  ηλεκτρονικός  μειοδοτικός
διαγωνισμός,  συνολικού  προϋπολογισμού  259.111,80€  πλέον  ΦΠΑ,  για  την  ανάθεση  της  εν
θέματι σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

1.3. Ειδικότερα,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  1.3  “Συνοπτική  περιγραφή  φυσικού  και  οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης” της εν λόγω διακήρυξης ορίζονται τα εξής:

“[...] Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων
για  τον  από  εδάφους  δολωµατικό  ψεκασµό  ελαιοδέντρων  στα  πλαίσια  του  Προγράµµατος
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή
Ενότητα  Κέρκυρας  για  το  έτος  2017  µε  κωδικό  CPV  77100000-1,  συνολικού προϋπολογισμού
259.111,80 € (χωρίς το ΦΠΑ ποσοστού 24%) και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιµής.  [...]  Η  έκταση  του  έργου  αφορά  την  εκτέλεση  έως  3
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δολωµατικών ψεκασµών (με δικαίωμα  αύξησης ή μείωσης του  αριθμού  των ψεκασμών  στην
περίπτωση που η κλιματολογικές  συνθήκες  ή   το  ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτούν).

Το έργο χωρίζεται σε 12 Οµάδες, [...]. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των οµάδων είτε
για µία είτε για περισσότερες οµάδες και θα υπογραφούν µέχρι 12 συµβάσεις. [...]

Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν για την εφαρµογή των από εδάφους δολωµατικών ψεκασµών
στα πλαίσια του προγράµµατος της συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς για το έτος
2017 θα έχουν διάρκεια από την ηµεροµηνία υπογραφής τους έως 30.11.2017”.

Ειδικότερα, οι ομάδες/περιοχές στις οποίες χωρίζεται το έργο είναι οι κάτωθι:

Α.  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΣΠΕΡΙΩΝ,  προϋπολογισθείσας  αξίας   30.996,00€
άνευ Φ.Π.Α.

Β.  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  προϋπολογισθείσας  αξίας
14.880,00€ άνευ Φ.Π.Α.

Γ.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ, προϋπολογισθείσας αξίας   32.670,00€
άνευ Φ.Π.Α.

Δ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, προϋπολογισθείσας αξίας   48.180,00€
άνευ Φ.Π.Α.

Ε.  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ,  προϋπολογισθείσας  αξίας
17.280,00€ άνευ Φ.Π.Α.

ΣΤ.  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΡΕΛΙΩΝ,  προϋπολογισθείσας  αξίας    37.944,00€
άνευ Φ.Π.Α.

Ζ.  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ,  προϋπολογισθείσας  αξίας    24.075,00€
άνευ Φ.Π.Α.

Η.  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΑΙΑΚΩΝ,  προϋπολογισθείσας  αξίας    11.904,00€
άνευ Φ.Π.Α.

Θ.  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΘΙΝΑΛΙΩΝ,  προϋπολογισθείσας  αξίας   26.784,00€
άνευ Φ.Π.Α.

Ι.  ΠΕΡΙΟΧΗ  Δ.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ,  προϋπολογισθείσας  αξίας    3.166,80€  άνευ
Φ.Π.Α.

Κ.  ΠΕΡΙΟΧΗ  Δ.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ,  προϋπολογισθείσας  αξίας    3.510,00€  άνευ
Φ.Π.Α.

Λ. ΠΕΡΙΟΧΗ Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΘΩΝΩΝ, προϋπολογισθείσας αξίας 7.722,00€ άνευ Φ.Π.Α.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε η 21-06-2017 και ώρα
14:30, ενώ ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα η 29-05-2017 και ώρα
00:01. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 27-06-2017.

Επίσης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  “2.2.2.1  Εγγύηση  συµµετοχής”  της  ως  άνω  διακήρυξης,
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προβλέπεται ότι: “Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συµµετοχής,  σε  ευρώ  (€)  που  ανέρχεται  σε  ποσοστό  2%  (µη  συµπεριλαµβανοµένου  του
αναλογούντος ΦΠΑ) του συνολικού προϋπολογισµού της οµάδας ή των οµάδων για τα οποία
υποβάλλεται προσφορά. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων
που συµµετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συµµετοχής”.

Στο  άρθρο  “2.4.5  Χρόνος  ισχύος  των  προσφορών”  δε,  προβλέπεται  ότι:  “Οι  υποβαλλόµενες
προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (06) µηνών από
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. [...].”

Περαιτέρω, στο άρθρο “2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού”, ορίζεται ότι: “[...] 2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης,
προσφέρων  οικονοµικός  φορέας  από  τη  συµµετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας
σύµβασης  εάν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρµογής  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού) [...]”.

Επίσης, στο άρθρο “2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής”, μεταξύ άλλων προβλέπονται τα
κάτωθι:

“[...] 2.2.5.2 Αποδεικτικά µέσα
Β.  1.  Για  την  απόδειξη της  µη συνδροµής  των λόγων αποκλεισµού της  παραγράφου 2.2.3  οι
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: [...]
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι
ανώνυμη εταιρία .  [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου  εκπροσώπου  τους]:  Ειδικότερα  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  πιστοποιητικό
αρµόδιας  αρχής  του  κράτους  της  έδρας,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  οι  µετοχές  είναι
ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο
βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής
της προσφοράς. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει,
κατά το δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής
του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική
κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου,  όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες
πριν  την  υποβολή  της  προσφοράς  ή  κάθε  άλλο  στοιχείο  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες
30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση,
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δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονοµαστικές
µετοχές,  υποβάλλει  βεβαίωση  περί  µη  υποχρέωσης  ονοµαστικοποίησης  των  µετοχών  από
αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση
του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1%
των  µετοχών  και  αν  δεν  τηρείται  τέτοια  κατάσταση,  σχετική  κατάσταση  µετόχων  (µε  1%),
σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν
δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι
αυτοί  δεν  της  είναι  γνωστοί.  Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  υπεισέρχεται  στην  κρίση  της  ως  άνω
αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων,
και µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. Περαιτέρω,
πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση
των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005»”.

1.4. Περίληψη της εν λόγω διακήρυξης η οποία περιείχε τους ουσιώδεις όρους και στοιχεία της
διακήρυξης του διαγωνισμού, απεστάλη ηλεκτρονικά προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.Ε.Ε.)  στις  23-05-2017  ενώ  δημοσιεύτηκε  στις  27-05-2017.
Συνακόλουθα,  η  διακήρυξη  (αρ.  πρωτ  οικ.  42116/17061/24-05-2017  και ΑΔΑΜ
17PROC0062233080 2017-05-24) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την
24-05-2017  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  την  29-05-2017  και  ώρα  15:13  με  αριθμό
συστήματος 42360,1, ενώ περίληψη αυτής αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΜΠΘ7ΛΕ-640) και
δημοσιεύτηκε  στις  εφημερίδες:  α)  'ΓΕΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ',  ‘ΗΧΩ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ',  'Η
ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ' (ημερ. δημ. 26-05-2017) και β)  ‘ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ' (ημερ. δημ. 28-
05-2017).

2.  Με  την  με  αρ.  427-22/20-06-2017  απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η απόσυρση της υποβληθείσας  προσφοράς του οικονομικού φορέα κ.
Ματθαίου Βαραγγούλη,  ψηφιακά υπογεγραμμένης στις  15.06.2017 με αριθμό 67313,  κατόπιν
σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, από τον διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό
για  την  ανάδειξη  εργολάβων για τον  από εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό ελαιοδένδρων στην
Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων  -ΠΕ  Κέρκυρας,  με  συστημικό  αριθμό  ΕΣΗΔΗΣ  42360,1,  διότι  ο
υποψήφιος  φορέας  αντί  να  υποβάλει  ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος  τα  Πιστοποιητικά
Ορθολογικής  χρήσης  Γεωργικών  Φαρμάκων  όπως  προβλέπεται,  εκ  παραδρομής,  υπέβαλε
βεβαιώσεις παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου.     

Αντίστοιχα,  με  την  με  αρ.  434-22/20-06-2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η απόσυρση της υποβληθείσας, στην με αρ.  συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ 42360,1  διαγωνιστική διαδικασία, προσφοράς του οικονομικού φορέα Γ. Παντελιός ΙΚΕ
με αριθμό 67811, ψηφιακά υπογεγραμμένης στις 19.06.2017,  κατόπιν αίτησης αυτού, διότι εκ
παραδρομής ο υποψήφιος φορέας είχε υποβάλλει προσφορά για άλλη περιοχή.   

2.1. Στη συνέχεια, την 27-06-2017 κατά την πρώτη της συνεδρίαση, η Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης των Διαγωνισμών, η οποία είχε συσταθεί με την με αρ. 11-01/12-01-2017 απόφαση
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της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων,  προέβη  στην  αποσφράγιση  των
προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού και, σύμφωνα με το από 28-06-2017 σχετικό πρακτικό της
(1ο),  διαπίστωσε ότι  είχαν υποβάλλει  εμπρόθεσμα προσφορές έξι  (6)  οικονομικοί  φορείς,  ως
εξής:

α/α Εργολάβος Περιοχές για τις οποίες
υποβλήθηκε προσφορά

1 ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

2 Γ. ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΙΚΕ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 

3 ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ  Μ.  ΚΑΙ  Σ.  ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ
Ο.Ε.

Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ

4 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

5 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 
Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ 
Δ.Κ. ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ 
Δ.Κ. ΟΘΩΝΩΝ

6 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
Δ.Κ. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ 

Ακολούθως,  την 28-06-2017, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, η Επιτροπή προχώρησε στην
εξέταση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  των  υποψηφίων
αναδόχων και κατόπιν ελέγχου διαπίστωσε τα κάτωθι:

“1. ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(περιοχή Δ.Ε. Λευκίμμης, 6 τρακτέρ, 18 εργαζόμενοι)

-  Λείπουν  3  πιστοποιητικά  επιθεώρησης  τρακτέρ  (Βλάσσης  Μιχαήλ,  Κουλούρη  Σοφία  και
Κυπριώτης Ιωάννης).

- Λείπουν σε όλα τα πιστοποιητικά επιθεώρησης οι υπογραφές των ιδιοκτητών.

-  Τα  πιστοποιητικά  επιθεώρησης  των  Κουλούρη  Νικολάου  και  Κυπριώτη  Κωνσταντίνου  δεν
φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του επιθεωρητή.

- Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας που κατατέθηκε ηλεκτρονικά δήλωσε «όχι» στην
ερώτηση  «Ο  οικονομικός  φορέας  θα  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  βεβαίωση  πληρωμής
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να  παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη  λάβει  απευθείας,  μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν;».

2. Γ. ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ Ι.Κ.Ε.

(περιοχή Δ.Ε. Παρελίων: 6 τρακτέρ, 18 εργαζόμενοι- περιοχή Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, 3 τρακτέρ, 9
εργαζόμενοι) 
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- Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται λανθασμένα το χρονικό διάστημα 01-07-2016 έως 30-11-
2016 αντί του ορθού 01-07-2017 έως 30-11-2017, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της Π.Ι.Ν., με την οποία διορθώθηκε το ημερολογιακό έτος, από το εσφαλμένο
2016 σε 2017.  

3. ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Μ. ΚΑΙ Σ. ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ ΟΕ

(περιοχή Δ.Ε. Μελιτειέων, 8 τρακτέρ, 16 εργαζόμενοι) 

- Λείπουν σε όλα τα πιστοποιητικά επιθεώρησης οι υπογραφές των ιδιοκτητών.

- Τα πιστοποιητικά επιθεώρησης δεν φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του επιθεωρητή.

- Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται λανθασμένα το χρονικό διάστημα 01-072016 έως 30-11-
2016 αντί του ορθού 01-07-2017 έως 30-11-2017, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της Π.Ι.Ν., με την οποία διορθώθηκε το ημερολογιακό έτος, από το εσφαλμένο
2016 σε 2017.  

4. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

(περιοχή Δ.Ε. Κορισσίων, 4 τρακτέρ, 12 εργαζόμενοι) 

- Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας που κατατέθηκε ηλεκτρονικά δήλωσε «όχι» στην
ερώτηση  «Ο  οικονομικός  φορέας  θα  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  βεβαίωση  πληρωμής
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να  παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη  λάβει  απευθείας,  μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν;».

- Λείπουν σε όλα τα πιστοποιητικά επιθεώρησης οι υπογραφές των ιδιοκτητών.  

5. ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(περιοχή Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου: 2 τρακτέρ, 3 εργαζόμενοι - περιοχή Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών:  3 τρακτέρ,
6 εργαζόμενοι – περιοχή Δ.Ε. Φαιάκων: 2 τρακτέρ, 4 εργαζόμενοι – περιοχή Δ.Κ. Μαθρακίου: 1
τρακτέρ, 2 εργαζόμενοι - Δ.Κ. Οθωνών: 1 τρακτέρ, 2 εργαζόμενοι) 

- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που κατατέθηκε ισχύει μέχρι την 31-12-2017 αντί μέχρι την
27-01-2018, σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (εγγύηση συμμετοχής) και  2.4.5 (χρόνος ισχύος των
προσφορών) της διακήρυξης.

- Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, για την Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, αναγράφεται
συνολικός αριθμός εργαζομένων τρεις  (03)  ενώ προκύπτει  από την αναλυτική περιγραφή του
παραπάνω πίνακα, ότι είναι τέσσερις (04).

-  Δεν  υπάρχει  το  Πιστοποιητικό  Χρήσης  Γεωργικών  Φαρμάκων  για  τον  Παγιάτη  Νικόλαο  του
Σπυρίδωνος. Υπάρχει μόνο Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις.

- Τα πιστοποιητικά επιθεώρησης δεν φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του επιθεωρητή.

- Λείπουν σε όλα τα πιστοποιητικά επιθεώρησης οι υπογραφές των ιδιοκτητών.  

6. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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(περιοχή  Δ.Ε.  Εσπερίων:  5  τρακτέρ,  15  εργαζόμενοι  –  περιοχή Δ.Κ.  Ερείκουσας:  1  τρακτέρ,  3
εργαζόμενοι) 

- Τα πιστοποιητικά επιθεώρησης δεν φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του επιθεωρητή.

- Λείπουν σε όλα τα πιστοποιητικά επιθεώρησης οι υπογραφές των ιδιοκτητών.

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  η  Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  προφορικές  διευκρινίσεις  της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ι.Ν., εισηγείται ομόφωνα: 

Α) Την απόρριψη της προσφοράς του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για το λόγο ότι
η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που κατέθεσε, ισχύει μέχρι την 31-12-2017 αντί μέχρι την 27-
01-2018,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  2.2.2  (εγγύηση  συμμετοχής)  και  2.4.5  (χρόνος  ισχύος  των
προσφορών) της διακήρυξης. 

Β)  Τη  συνέχιση  της  σχετικής  διαδικασίας  με  το  άνοιγμα  των  οικονομικών  προσφορών  των
παρακάτω,  με  την  προϋπόθεση  ότι  οι  αναφερόμενες  ελλείψεις  των  σχετικών  φακέλων  θα
συμπληρωθούν με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πριν την υπογραφή της
Σύμβασης:

1 ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2 Γ. ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΙΚΕ

3 ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Μ. ΚΑΙ Σ. ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ Ο.Ε.

4 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

5 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ”

2.2. Ακολούθως,  η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων,  με  την  υπ'  αρ.  470-
24/04-07-2017 απόφασή της (ΑΔΑ: 61ΑΟ7ΛΕ-ΥΙΑ):

1)  Ενέκρινε  το  ανωτέρω  πρακτικό  (1ο)  της   Επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης.

2) Ενέκρινε σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό: α) Την απόρριψη της προσφοράς του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για το λόγο ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που κατέθεσε,
ισχύει μέχρι την 31-12-2017 αντί μέχρι την 27-01-2018, σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (εγγύηση
συμμετοχής)  και  2.4.5  (χρόνος  ισχύος  των  προσφορών)  της  διακήρυξης.  β)  Τη  συνέχιση  της
σχετικής  διαδικασίας  με  το  άνοιγμα  των  οικονομικών  προσφορών  των  λοιπών  υποψηφίων
αναδόχων,  με  την  προϋπόθεση  ότι  οι  αναφερόμενες  ελλείψεις  των  σχετικών  φακέλων  θα
συμπληρωθούν με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πριν την υπογραφή της
σύμβασης.

3.  Ακολούθως, με το από 17-07-2017 πρακτικό της (2ο), η αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού,
κατόπιν εξέτασης των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών εισηγήθηκε προς την Οικονομική
Επιτροπή την αποδοχή και των πέντε (5) προσφορών, καθώς πληρούσαν στο σύνολό τους τους
όρους της με αρ. οικ. 42116/17061/24-05-2017 διακήρυξης. 
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Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την υπ' αρ.
533-27/25-07-2017 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΘΔΖ7ΛΕ-ΑΦΜ):

“[...] 1) Εγκρίνει το αριθμ. 2/17-07-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των
διαγωνισμών και  των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:
«ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του
Προγράμματος  Συλλογικής Καταπολέμησης  του  Δάκου της  Ελιάς  έτους 2017  στην  Περιφέρεια
Ιονίων  Νήσων  –  Π.Ε.  Κέρκυρας,  προϋπολογισμού  τριακοσίων  είκοσι  ένα  χιλιάδων  διακοσίων
ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (321.298,63€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2)  Την ανάδειξη των παρακάτω εργολάβων και για τις  παρακάτω περιοχές, με τις  αντίστοιχες
τιμές μονάδας, ως προσωρινοί μειοδότες στον διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβων για τον
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας:

Εργολάβος Περιοχή Τιμή
Μονάδας

1 ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 0,099

2 Γ. ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΙΚΕ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ  
Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

0,124 
0,120

3 ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Μ. ΚΑΙ Σ. ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ Ο.Ε. Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 0,110

4 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 0,107

5 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ  
Δ.Κ. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ

0,123 
0,116

3) Την, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών υπηρεσιών στους
προσωρινούς μειοδότες έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων
συμβάσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 Ν. 4325/2015.

4) Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τις ακόλουθες περιοχές: Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ, Δ.Κ. ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ και Δ.Κ. ΟΘΩΝΩΝ.

5) Την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 Ν.4412/2016 για τις περιοχές για
τις οποίες ο διαγωνισμός απέβη άγονος. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα ξεκινήσει μετά από
διατύπωση  σύμφωνης  γνώμης  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (άρ.  2
Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).”

4.  Η  αναθέτουσα  αρχή,  με  το  με  αρ.  πρωτ.  οικ.  68605/28321/10-08-2017  έγγραφο  της
Διεύθυνσης Οικονομικού βεβαιώνει ότι: “[...] στο πλαίσιο του ελεγχόμενου διαγωνισμού, της υπ'
αριθ.  οικ.  42116/17061/24-05-2017  με  ΑΔΑΜ:  17PROC006233080  Διακήρυξης,  δεν  έχουν
υποβληθεί  ενστάσεις,  διοικητικές  προσφυγές  ή  αιτήσεις  ασφαλιστικών  μέτρων  κατά  του
διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης [...].”

5. Κατόπιν των ανωτέρω, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 68604/28320/10-
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08-2017 έγγραφο– αίτημά της και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, όπως συμπληρώθηκε με το
από 04/09/2017 ηλεκτρονικό  μήνυμα (αριθμ.  πρωτ.  εισερχομένου 5405/05-09-2017)  υπέβαλε
στην  Αρχή  σχέδιο  απόφασης  προσφυγής  στη  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  και  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  παροχής  υπηρεσιών  για  τον  από  εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς
έτους 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, κατά τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β'
ως προς τέσσερις ομάδες/περιοχές του προγηθέντος διαγωνισμού, για τις οποίες υπεβλήθησαν
προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές, ήτοι τις:  Β. Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αξίας 14.880,00€ άνευ
Φ.Π.Α.,  Η.  Δ.Ε.  ΦΑΙΑΚΩΝ,  αξίας  11.904,00€  άνευ  Φ.Π.Α.,  Κ.  Κοινότητας  ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ,  αξίας
3.510,00€ άνευ Φ.Π.Α.  και  Λ.  Κοινότητας ΟΘΩΝΩΝ, αξίας 7.722,00€ άνευ Φ.Π.Α.  και  κατά τη
διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν.4412/2016, ως προς την ομάδα/περιοχή: Θ. Δ.Ε.
ΘΙΝΑΛΙΩΝ, αξίας 26.784,00€ άνευ Φ.Π.Α. για την οποία δεν υπεβλήθη καμία προσφορά,  ήτοι
συνολικού προϋπολογισμού 64.800,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

6. 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
[...]». 

7. 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”. 

8. 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
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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”. 

9.  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'”. 

10. 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”.

11. Στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β', παρ. 3 και 4 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), οι οποίες
ενσωματώνουν τις αντίστοιχες  διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, προβλέπεται
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.
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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”.

12. Το άρθρο 27 “Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” 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. [...]”.

13. Στη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η οποία ενσωματώνει
την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, προβλέπεται ότι :
''2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται
για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
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 αίτημά της 

Μη  κατάλληλη  θεωρείται  μία  προσφορά  όταν  είναι  άσχετη  με  τη  σύμβαση  και  αδυνατεί
προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις
της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Μη κατάλληλη θεωρείται  μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα
συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός
δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα
άρθρα 75, 76 και 77 [...]''.

14.  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».

15.  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  8 “Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
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συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις”  του  Ν.  3310/2005  (ΦΕΚ  30/Α΄/14-02-2005)  “Μέτρα  για  τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων  συμβάσεων”,  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  8  του  Ν.  3414/2005  (ΦΕΚ
279/Α'/10-11-2005), ορίζονται τα εξής:

“1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση
προσώπων  ή  σε  οποιασδήποτε  μορφής  οντότητα,  σε  διαγωνιστική  διαδικασία  ή  διαδικασία
ανάθεσης  κατασκευής  έργων  ή  προμήθειας  αγαθών  ή  παροχής  υπηρεσιών  και  μελετών  του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με
τις  διατάξεις  του  νόμου  αυτού,  με  οικονομικό  αντικείμενο  ή  αντάλλαγμα  ανώτερο  του  ενός
εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ,  είναι  υποχρεωτικά ονομαστικές,  προκειμένου να καταστεί
εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις
διαδικασίες  ανάθεσης,  σύμφωνα με τις  Οδηγίες  περί  συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων
έργων,  όπως  εκάστοτε  ισχύουν.  Εφόσον  μέτοχος  είναι  άλλη  ανώνυμη  εταιρεία  με  ποσοστό
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρείας
αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση
συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή
κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του
τελευταίου φυσικού προσώπου. [...]”.

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

16. Το  υπό  εξέταση  αίτημα  της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων  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 64.800,00€ μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., που αποτελεί τμήμα σύμβασης προϋπολογισμού 259.111,80€ μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.,  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.

17. 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  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-
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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).

18. Η αναθέτουσα αρχή επικαλείται, με το υπό κρίση αίτημά της,  τις διατάξεις του άρθρου 26
παρ.  2 περ.  β'  ως προς τέσσερις (4)  ομάδες/περιοχές του προηγηθέντος διαγωνισμού για τις
οποίες η μοναδική υποβληθείσα προσφορά απερρίφθη κατά την εξέταση των δικαιολογητικών
συμμετοχής  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  32  παρ.  2  περ.  α'  του  ν.  4412/2016,  ως  προς  μία
ομάδα/περιοχή για την οποία δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.

19. Ειδικότερα, με τις υπό εξέταση διατάξεις:

(i). Του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β' του ν. 4412/2016, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες
αρχές να συνάπτουν συμβάσεις  με την ανταγωνιστική διαδικασία με  διαπραγμάτευση,  με τις
κάτωθι  προϋποθέσεις:  α)  να  έχει  προηγηθεί  ανοικτή  ή  κλειστή  διαδικασία  και  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.
Περαιτέρω,  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 του ν. 4412/2016 και οι οποίοι,  κατά την
προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες προς τις τυπικές
απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και μόνον αυτούς.

(ii). Του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες
αρχές  να  συνάπτουν  συμβάσεις  με  τη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, με τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή
διαδικασία,  β) να μην έχει υποβληθεί κατά την 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 και γ) να μην τροποποιούνται ουσιωδώς
οι  αρχικοί  όροι  της  σύμβασης  κατά  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση.  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 i.α) και  ii.α) 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).

20. Εν  προκειμένω,  από  την  εξέταση  των  στοιχείων  του  φακέλου  της  υπό  κρίση  υπόθεσης,
προκύπτουν τα εξής:

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

Η  Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων,  με  την  υπ'  αρ.  πρωτ.  οικ.  42116/17061/24-05-2017  διακήρυξη
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διενήργησε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 259.111,80€ μη
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  για  την  ανάθεση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  για  τον  από
εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό  ελαιοδέντρων  στα  πλαίσια  του  Προγράμματος  Συλλογικής
Καταπολέμησης  του  Δάκου της  Ελιάς  έτους  2017  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Κέρκυρας,  στα
πλαίσια  του  οποίου  για  ένα  τμήμα  δεν  υπεβλήθη  καμία  προσφορά,  ενώ  για  τέσσερα  άλλα
τμήματα υπεβλήθησαν προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές.

22. Κατά την εξέταση των στοιχείων που προσκομίσθηκαν, ως προς την κατάρτιση των όρων της
εν θέματι διακήρυξης, διαπιστώθηκαν τα εξής:

Σύμφωνα με το  άρθρο  “2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού” της ανωτέρω διακήρυξης, ορίζεται ότι:  “[...]
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού) [...]” - Ιστορικό υπό
1.3 - ήτοι ορίζεται ότι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό Ανωνύμων Εταιρειών (για τις ανώνυμες
εταιρείες  που  αυτό  απαιτείται),  αποτελεί  αναγκαία  προϋπόθεση  η  ονομαστικοποίηση  των
μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου.

Ωστόσο, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 8 του ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄), όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α΄) -  αναλυτικά Νομικό πλαίσιο
υπό 15 - και 1 του π.δ/τος 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α΄) συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση για την
παραδεκτή  συμμετοχή  των  ανωνύμων  εταιρειών  στις  διαδικασίες  συνάψεως  δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών, είναι η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου,
μόνο για  συμβάσεις  οικονομικού  αντικειμένου  μεγαλύτερου  του  1.000.000,00  ευρώ,  ενώ  εν
προκειμένω η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του εν θέματι διαγωνισμού είναι 259.111,80€ μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  ήτοι  σημαντικά  χαμηλότερη  του  ορίου  που  τίθεται  από  τις
σχετικές  διατάξεις  προκειμένου  μία  υποψήφια  ανώνυμη  εταιρεία  να  υπέχει  την  ανωτέρω
υποχρέωση. 

23. Από τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου καθώς και της ιστοσελίδας  ted.europa.eu/ της
Επίσημης  Εφημερίδας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ως  προς  την  ορθή τήρηση των  διατυπώσεων
δημοσιότητας του προηγηθέντος διαγωνισμού διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

(i)  Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/16 ορίζεται ότι  στις ανοικτές διαδικασίες η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, η οποία μπορεί  να συντμηθεί
κατά πέντε ημέρες όταν οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με ηλεκτρονικά μέσα (Νομικό
πλαίσιο υπό 12). Εν προκειμένω, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε την περίληψη των ουσιωδών
όρων της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) στις 23-05-2017
και όρισε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 21-06-2017
και ώρα 14:30, ήτοι τήρησε προθεσμία είκοσι εννέα (29) ημερών αντί της ελάχιστης των τριάντα
(30) ημερών.

(ii)  Το άρθρο 66 παρ. 3 του ν. 4412/2016 προβλέπει ότι οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε
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εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης των ουσιωδών όρων αυτών στο έντυπο
της  Ε.Ε.Ε.Ε.,  ωστόσο,  η  δημοσίευση μπορεί  να  πραγματοποιείται  σε  εθνικό  επίπεδο,  όταν  οι
αναθέτουσες αρχές δεν  έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης.

Στην υπό εξέταση διαδικασία, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  απέστειλε το έντυπο της περίληψης
στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  στις  23-05-2017,  ενώ  η  δημοσίευση  στην
Ε.Ε.Ε.Ε.  πραγματοποιήθηκε στις  27-05-2017.  Παράλληλα,  η  ανάρτηση  των  τευχών  του
διαγωνισμού  στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων και  στο  Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ.
πραγματοποιήθηκαν την 24-05-2017, ενώ οι εθνικές δημοσιεύσεις σε τρεις εκ των των τεσσάρων
εφημερίδων στις  26-05-2017,  ήτοι  σε προγενέστερο χρόνο από τη δημοσίευση των στοιχείων
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν  προκειμένω  διαπιστώνεται  ότι,  ως  προς  τις  δημοσιεύσεις  στον  εθνικό  τύπο  παρήλθαν  οι
απαιτούμενες  48  ώρες  σύμφωνα  με  την  πρόβλεψη  των  διατάξεων  του  άρθρου  66  όπως
αναφέρονται ανωτέρω, χρονικό διάστημα ωστόσο το οποίο δεν παρήλθε στην περίπτωση των
αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ.

24. Ως  προς  τη  μη  υποβολή  προσφορών  ή  την  υποβολή  μη  κανονικών  ή  απαράδεκτων
προσφορών

Σύμφωνα με τα από 28-06-2017 (1ο) και 17-07-2017 (2ο) πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισμού καθώς και τις με αρ. 470-24/04-07-2017 και 533-27/25-07-2017
αποφάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (Ιστορικό  υπό  2.1,  2.2  και  3),  στον  διενεργηθέντα
ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό ως προς τις ομάδες/περιοχές:  Β. Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
αξίας 14.880,00€ άνευ Φ.Π.Α.,  Η. Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ, αξίας 11.904,00€ άνευ Φ.Π.Α., Κ. Κοινότητας
ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ,  αξίας  3.510,00€  άνευ  Φ.Π.Α.  και  Λ.  Κοινότητας  ΟΘΩΝΩΝ,  αξίας  7.722,00€  άνευ
Φ.Π.Α.,  υπεβλήθη μία  προσφορά η οποία  απερρίφθη κατά την  εξέταση των δικαιολογητικών
συμμετοχής, ενώ ως προς την ομάδα/περιοχή: Θ. Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, αξίας 26.784,00€ άνευ Φ.Π.Α.
δεν  υπεβλήθη  καμία  προσφορά  στα  πλαίσια  του  διαγωνισμού  και  συνεπώς  ο  διαγωνισμός
κηρύχθηκε  άγονος  ως  προς  τις  ανωτέρω  ομάδες,  συνολικού  προϋπολογισμού  64.800,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

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

Στο προσκομισθέν στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχέδιο απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων,
ρητώς  αναφέρεται  ότι  κατά  τη  διαδικασία  προσφυγής  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, δεν θα τροποποιηθούν
ουσιωδώς  οι  όροι  που  τέθηκαν  με  τη διακήρυξη  του  προηγηθέντος  ηλεκτρονικού  ανοικτού
διεθνούς διαγωνισμού.

26.  Από  τα  ανωτέρω  και  ειδικότερα  τα  αναφερόμενα  στις  παραγράφους  22  και  23,
παρατηρούνται επί μέρους πλημμέλειες, οι οποίες, όμως, κατά την άποψη της Αρχής, εν όψει της
φύσεως και της οικονομικής αξίας της υπό κρίση προμήθειας δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη του
ανταγωνισμού ούτε συνιστούν παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Πάντως,  επισημαίνεται  προς  την  αναθέτουσα  αρχή,  ότι  η  εν  γένει  αυστηρή  τήρηση  των
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προθεσμιών  για  την  διασφάλιση  των  κανόνων  της  δημοσιότητας  αποτελεί  όρο  για  την
εξασφάλιση  συνθηκών  υγιούς  ανταγωνισμού,  πιθανή  δε  διαπίστωση  ανεπάρκειας  τέτοιων
συνθηκών μπορεί να έχει ως διακύβευμα την επιτυχή εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

27. Κατόπιν  των ανωτέρω  εκτεθέντων,  διαπιστώνεται ότι  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις
εφαρμογής αφ’ ενός μεν των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β' του ν. 4412/2016 για την
ανάθεση των υπηρεσιών ψεκασμών δακοκτονίας  ως προς τις τέσσερις (4) ομάδες/περιοχές του
προηγηθέντος διαγωνισμού, για τις οποίες η μοναδική υποβληθείσα προσφορά απερρίφθη κατά
την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής, αφ’ ετέρου δε των διατάξεων του άρθρου 32 παρ.
2 περ. α' ως προς την ομάδα/περιοχή για την οποία δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.

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 της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων, 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
παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην Περιφερειακή
Ενότητα Κέρκυρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β' του ν. 4412/2016 ως προς τα
τέσσερα  (4)  εκ  των  δώδεκα  (12)  αρχικώς  δημοπρατηθέντων  Τμημάτων,  που  αφορούν  στις
περιοχές:  Β.  Δ.Ε.  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  αξίας  14.880,00€  άνευ  Φ.Π.Α.,   Η.  Δ.Ε.  ΦΑΙΑΚΩΝ,  αξίας
11.904,00€  άνευ  Φ.Π.Α.,  Κ.  Κοινότητας  ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ,  αξίας  3.510,00€  άνευ  Φ.Π.Α.  και  Λ.
Κοινότητας ΟΘΩΝΩΝ, αξίας 7.722,00€ άνευ Φ.Π.Α. και κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2
περ. α΄  ως προς το Τμήμα:  Θ. Δ.Ε.  ΘΙΝΑΛΙΩΝ, αξίας 26.784,00€ άνευ Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 64.800,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω συνδρομής των προς τούτο
τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων.

                           Αθήνα, 14 Σεπτεμβίου 2017
                                                                                                

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                           Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

                                                                                                                                 Εκατομμάτης Μιχαήλ
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