
ΑΠΟΦΑΣΗ

98/2017

(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 21η Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) ημέρα Πέμπτη και ώρα
10.00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής  και  Αρχή)  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:

 Αντιπρόεδρος:  Χριστίνα Μπουσουλέγκα (Προεδρεύουσα) 

 Μέλη:          Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης

                            Μαρία Στυλιανίδη 

                            Ερωφίλη Χριστοβασίλη

Ο Πρόεδρος της Αρχής δεν παρέστη λογω δικαιολογημένου κωλύματος (ασθένεια).Τα λοιπά τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.

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

Εισηγητής:  Ευάγγελος  Ιατρού,  Διπλ/χος  Ηλ/γος  Μηχανικός,  Ειδικό  Επιστημονικό  Προσωπικό  της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης ο εισηγητής κ.  Ιατρού,  καθώς και η
Προϊσταμένη  Τμήματος  Γνωμοδοτήσεων  της  Διεύθυνσης  Νομικών  Υπηρεσιών,  κα  Χριστίνα  Καξιρή,  οι
οποίοι αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών του Συμβουλίου της
Αρχής και τη λήψη της απόφασης.

Ερώτημα: το αρ. πρωτ. οικ. 149895/9401/25.8.2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5337/30.8.2017) αί-
τημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μετά του συνημμένου σε αυτό φακέλου.

Θέμα:  Παροχή της  σύμφωνης  γνώμης  της  Αρχής  κατ’  άρθρο   2  παρ.  2  περ.  γ`  υποπερ.  δδ`  του  ν.
4013/2011 για την προσφυγή της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση,  κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, προκειμένου για την
ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας ειδών για άστεγους για τα τμήματα της Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε.
Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  συνολικού προϋπολογισμού 1.891,78€ (χωρίς ΦΠΑ),
ήτοι  2.345,80€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  σε  συνέχεια  άγονου  ως  προς  τα  συγκεκριμένα  δύο
τμήματα,  διεξαχθέντος  μέσω  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διεθνούς  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  2.023.078,81€ χωρίς
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ΦΠΑ  (ήτοι  2.337.645,20€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  συγχρηματοδοτούμενης  από  το  Ε.Π.
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020. 

1. Με το αρ. πρωτ. οικ. 149895/9401/25.8.2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5337/30.8.2017) αίτημα
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μετά του συνημμένου σε αυτό φακέλου, η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας αιτήθηκε την παροχή της σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής και Αρχή) κατ' άρθρο 2
παρ. 2 περ. γ' υποπερ. (δδ) του ν. 4013/2011 για την προσφυγή της σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' άρθρο 32 παρ.2 περ. α' του ν. 4412/2016, προκειμένου για την
ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας ειδών για άστεγους για τα τμήματα της Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε.
Φλώρινας,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.891,78€  χωρίς  ΦΠΑ  (=681,64€+1.210,14€  αντίστοιχα),  ήτοι
2.345,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (=845,23€+1.500,57€ αντίστοιχα),  σε συνέχεια της διενέργειας
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής, υποδιαιρούμενου σε τριάντα οκτώ (38) επιμέρους τμήματα, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης  2.023.078,81€  χωρίς  ΦΠΑ  (ήτοι  2.337.645,20€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),
συγχρηματοδοτούμενης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ)  2014-2020 και  ειδικότερα των πράξεων με  τίτλο ‘’Αποκεντρωμένες προμήθειες
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-
2016’’ και κωδ. ΟΠΣ 5000192, 5000211, 5000212 και 5000213 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο
οποίος (διαγωνισμός) απέβη άγονος ως προς τα συγκεκριμένα αιτούμενα τμήματα λόγω μη υποβολής
προσφοράς.

Ι. Ιστορικό – πραγματικά περιστατικά 

Από τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

2.1 Με την υπ’ α.π. 108121/6919/20.06.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC001562118 της 20.6.2017) διακήρυξη της
Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας  προκηρύχθηκε  ο  ως άνω ανοικτός  διεθνής  διαγωνισμός  μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.023.078,81€ χωρίς
ΦΠΑ, ήτοι 2.337.645,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και συμβατική διάρκεια από την υπογραφή της
σύμβασης  έως  31.12.2017  ‘’με  δυνατότητα  παράτασης  σε  περίπτωση  παράτασης  του  φυσικού
αντικειμένου’’ των προαναφερομένων τεσσάρων ενταγμένων στο ΕΠ ΕΒΥΣ πράξεων.

2.2.1 Τα προμηθευόμενα είδη υποδιαιρούνται, σύμφωνα με τον πίνακα της σελ. 10 του ως άνω τεύχους 
διακήρυξης, σε τριάντα οκτώ (38) επιμέρους ομάδες/υπο-ομάδες, με την υποβολή προσφοράς κατά τον 
εξεταζόμενο διαγωνισμό να είναι δυνατή για μία ή περισσότερες από αυτές.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σελ. 9 του ως άνω τεύχους διακήρυξης, ως προς 
τη δυνατότητα υποβολής προσφορών ανά ομάδες/υπο-ομάδες ειδών του διαγωνισμού προβλέπονταν τα
εξής:

‘’7. Τμηματοποίηση των Προσφορών. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης
την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Γίνονται δεκτές προσφορές για
μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες - υποομάδες ειδών όπως αυτές προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 - ΠΙ-
ΝΑΚΑΣ 1 καθώς και για μια ή περισσότερες Κοινωνικές Σύμπραξεις (Περιφερειακές Ενότητες). Η κατακύ-
ρωση του διαγωνισμού γίνεται για κάθε ομάδα ή υποομάδα χωριστά καθώς και για κάθε Περιφερειακή
Ενότητα, ή και για όλες τις ομάδες υποομάδες και για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες με κριτήριο κατα -
κύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προσφορά για τμήμα
των ποσοτήτων των ειδών εκάστης υπο-ομάδας όπως αυτές προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ 1,
της παρούσας απορρίπτεται [...].

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε Ομάδα/ Υπο-Ομάδα.’’

Συναφώς επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στην υποβολή των οικονομικών προσφορών και την κατακύρω-
ση της εξεταζόμενης σύμβασης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 του τεύχους διακήρυξης
προβλέπονταν τα εξής: 

‘’1.2.2 Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
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Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
Συστήματος. Σε αυτήν, είναι διακριτές οι τιμές ανά Υποομάδα. […] 
 
1.2.2.4.  Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  γίνεται  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  συμφερότερη  από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή
όλες τις ομάδες - υποομάδες ειδών όπως αυτές προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 -ΠΙΝΑΚΑΣ 1 καθώς και για
μια ή περισσότερες Κοινωνικές Συμπράξεις (Περιφερειακές Ενότητες). Η κατακύρωση του διαγωνισμού
γίνεται για κάθε ομάδα ή υποομάδα χωριστά καθώς και για κάθε Περιφερειακή Ενότητα με κριτήριο
κατακύρωσης  την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  τιμής.  Προσφορά για
τμήμα  των  ποσοτήτων  των  ειδών  εκάστης  υπο-ομάδας  όπως  αυτές  προσδιορίζονται  στο  Άρθρο  1  -
ΠΙΝΑΚΑΣ 1, της παρούσας απορρίπτεται.

1.2.2.5. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς
Φ.Π.Α για την κάθε Υπο-ομάδα. 
Επισημαίνεται ότι η τόσο η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, όσο και η προσφο-
ρά κάθε Υπο-ομάδας, δεν θα πρέπει να ξεπερνά την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη. […]’’

2.2.2 Επιπρόσθετα, κρίσιμοι όροι του άρθρου 2 (‘’Συμπληρωματικοί γενικοί όροι ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού‘’) του τεύχους διακήρυξης, οι οποίοι συνέχονται με την κατάρτιση, υποβολή και αξιολόγηση
των προσφορών των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων είναι οι εξής:

‘’1.1  Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4412/2016 
και τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013  (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και δια
δικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ.)» […]

1.2.1        Δικαιολογητικά συμμετοχής – Λόγοι Αποκλεισμού […] 

1.2.1.1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, με ποινή αποκλει
σμού, μαζί με την Προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το 
Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) τα ακόλουθα κατά περίπτωση ΔΙΚΑΙΟΛΟ
ΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, όπως περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  ποσοστού  2%  επί  της  συνολικά  προϋπολογισθείσας  δα-
πάνης, (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρ-
χείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Η
εγγύηση συμμετοχής  πρέπει  να  ισχύει  για  τουλάχιστον  τριάντα  ημέρες  (30)  μετά  τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ, Άρθρο 79, παραγρ. 1 του Ν. 4412) 
3. Τα δικαιολογητικά / στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου

της Διακήρυξης
4. Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.1599/1986,  στην  οποία  να  δηλώνεται  ότι  αποδέχονται  πλήρως  τους

όρους και τα Παραρτήματα της Προκήρυξης για την υλοποίηση της ανάθεσης της εν λόγω Προμή-
θειας

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά που έχουν
προσκομισθεί είναι αληθή

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται οι ΟΜΑΔΕΣ / ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ  για την
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οποία ή για τις οποίες καταθέτει  προσφορά.

1.2.1.2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου  νομικού προσώπου.
[...]

1.2.1.3. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.[...]

1.2.1.4    Λοιπά Δικαιολογητικά.

 Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης Μετοχών.[...]

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά λόγο αποκλεισμού του
προσφέροντα από το διαγωνισμό. […] 

Επιπλέον Δικαιολογητικά των ανωτέρω Παραγράφων.

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η
επαγγελματική  αξιοπιστία,  η  χρηματοπιστωτική  και  οικονομική  γενικότερα  κατάσταση  των  συμμετα-
σχόντων (Προσάρτημα Α, Παράρτημα ΧΙΙ του Ν. 4412/2016), οφείλουν να προσκομίσουν µε ποινή απο-
κλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

- οικονομικές καταστάσεις (δημοσιευμένους ισολογισμούς) της τελευταίας τριετίας (οικονομικά έτη
2014, 2015 και 2016).

- δήλωση περί του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά δραστηριότητες αντίστοιχες με εκείνες της
παρούσας Διακήρυξης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο
μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας είναι τουλάχιστον ισοδύναμος με εκείνον της παρούσας
Διακήρυξης (χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ).
Εφόσον  τα  παραπάνω  έγγραφα,  δηλώσεις  και  πιστοποιητικά  δεν  είναι  πλήρη,  η  προσφορά
θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. […]

Συναφώς προς το ύψος της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, σημειώνεται ο σχετικός όρος της παρ.
8.1.2  του  άρθρου  2  του  τεύχους  διακήρυξης  του  εξεταζόμενου  διαγωνισμού,  βάσει  του  οποίου  
προβλεπόταν ότι: ‘’8.1.2 Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεων  
τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγύηση Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσόν  σε 
ευρώ που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ, ή της συνολικής  
προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ποσότητα της ομάδας υποομάδας που υποβάλει προσφορά.’’ 

2.3 Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 (‘’Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών’’) του τεύχους 
διακήρυξης του εξεταζόμενου διαγωνισμού, και αναφορικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των 
ομάδων ειδών Η για αστέγους για τις Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Φλώρινας, προϋπολογισμού 681,64€ και  
1.210,14€ (χωρίς ΦΠΑ) αντίστοιχα, τις οποίες αφορά το εξεταζόμενο αίτημα της αναθέτουσας αρχής,  
ισχύουν τα εξής: 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ (Π.Ε. Κοζάνης)

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6)

1 33700000-7 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΤΕΜ. 24 1,40 € 33,51 €

2 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜ. 16 1,30 € 20,85 €

3 ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΕΜ. 4 15,14 € 60,55 €

4
ΣΑΠΟΥΝΙ 75 gr   -100 gr  ΣΕ

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ
ΤΕΜ. 48 0,56 € 26,81 €

5 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
500 ml

ΤΕΜ. 64 3,26 € 208,52 €

 4



6
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΩΝ 16 -18 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΕΜ. 32 3,03 € 96,81 €

7 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ ΤΕΜ. 4 9,31 € 37,24 €
8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΤΕΜ. 8 18,62 € 148,94 €

9
ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70x30x30 cm
ΤΕΜ. 8 6,05 € 48,41 €

ΣΥΝΟΛΟ: 681,64 €
ΦΠΑ 24 %: 163,59 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 845,23 €

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ (Π.Ε. Φλώρινας) 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6)
1

33700000-7

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΤΕΜ. 28 1,40 € 39,10 €
2 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜ. 28 1,30 € 36,49 €

3
ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΤΕΜ. 7 15,14 € 105,96 €

4
ΣΑΠΟΥΝΙ 75 gr   -100 gr

ΣΕ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ
ΤΕΜ. 112 0,56 € 62,56 €

5
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ml
ΤΕΜ. 112 3,26 € 364,91 €

6
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΣΕ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 16 -18
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΕΜ. 63 3,03 € 190,60 €

7 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ ΤΕΜ. 7 9,31 € 65,16 €

8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΤΕΜ. 14 18,62 € 260,65 €

9
ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70x30x30
cm

ΤΕΜ. 14 6,05 € 84,71 €

ΣΥΝΟΛΟ: 1.210,14 €
ΦΠΑ 24 %: 290,43 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 1.500,57 €

2.4 Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη ηλεκτρονικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕΕΕ) την 19.6.2017 και δημοσιεύθηκε στο Συμπλήρωμα της ΕΕΕΕ (ηλεκτρονική βάση TED: φύλλο
2017/S 118-238193) την 22.6.2017. 

Συνακόλουθα, η περίληψη διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον ημεδαπό τύπο κατά το χρονικό διάστημα της
21ης,  22ης και 28ης.6.2017 (ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες: ‘’Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηρια-
σμών’’ και ‘’Γενική Δημοπρασιών’’, τοπικές εφημερίδες: ‘’Πρωινή’’ (νομού Γρεβενών), ‘’Ορίζοντες’’ (νο-
μού Καστοριάς), ‘’Εορδαϊκός Παλμός’’ (νομού Κοζάνης) και ‘’Πολίτης’’ (νομού Φλώρινας)), όπως επίσης
και στο KΗΜΔΗΣ την 20η.6.2017 με ΑΔΑΜ 17PROC001562118. 

Επιπλέον, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού (α/α 43008,1)  αναρτήθηκε την  20.6.2017
και ώρα 19:23 στη δικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) προκειμένου για την άμεση, ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση των ενδιαφερο-
μένων. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίσθηκε η ίδια ως άνω ημερομηνία και ώρα, ενώ ως κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 24.7.2017 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα 23:59.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε αρχικά η 1.8.2017 (βλ. τεύχος διακήρυξης), ενώ με
την υπ’ αριθμ. 1560/13.6.2017 (ΑΔΑ ΩΡΘ27ΛΨ-4ΡΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτι-
κής Μακεδονίας, η οποία αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εγκρίθηκε η αλ-
λαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και  τεχνικής προσφοράς
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από την 1η.8.2017 στην 16η.8.2017, λόγω μη διαθεσιμότητας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα
από 1.8.2017 έως 8.8.2017.

Τέλος, σχετική ανακοίνωση, περιλαμβάνουσα την περίληψη διακήρυξη και το τεύχος διακήρυξης του εξε-
ταζόμενου διαγωνισμού, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και
των τεσσάρων Περιφερειακών της Ενοτήτων (Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας) την 19.6.2017,
ενώ το τεύχος διακήρυξης απεστάλη ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού στα οι-
κεία επιμελητήρια την 21.6.2017. 

2.5 Με την υπ’ αριθμ. 1854/2017 απόφασή της (απόσπασμα πρακτικού της υπ αριθμ. 32ης/22.8.2017 συ-
νεδρίασης, με ΑΔΑ: 7ΤΣΡ7ΛΨ-ΤΘΔ), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αφού
έλαβε υπόψη της το από 18.8.2017 πρακτικό Ι της επιτροπής διενέργειας του εξεταζόμενου ηλεκτρονικού
διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των ενιαίων υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνι-
κών προσφορών, των οποίων η αποσφράγιση διεξήχθη ηλεκτρονικά την 16.8.2017, ομόφωνα αποφάσισε
την έγκριση του συγκεκριμένου πρακτικού και ειδικότερα τα εξής: 

α) Την αποδοχή για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού των προσφορών των οικονομικών φορέων για
τις τριάντα έξι (36) από τις τριάντα οκτώ (38) ομάδες του διαγωνισμού:

1. ‘’ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑΣ)/ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 (ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ)

2. ‘’ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑΣ)/ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%)

3. ‘’ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑΣ)/ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3 (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

4. ‘’ΣΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ’’ για τις Π.Ε. Κοζάνης και Γρεβενών της ΟΜΑΔΑΣ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ -ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ & ΧΟΙΡΙΝΟΥ) 

5. ‘’ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΛΙΚΑ ΟΕ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΟΜΑΔΑΣ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕ-
ΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ -ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ & ΧΟΙΡΙΝΟΥ)

6. ‘’ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑ-
ΤΟΣ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΟΜΑΔΑΣ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ -ΜΟ-
ΣΧΑΡΙΣΙΟΥ & ΧΟΙΡΙΝΟΥ)

7. ‘’ΑΛΦΑ MARKET ΕΕ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΟΜΑΔΑΣ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑ-
ΤΟΣ ΒΟΪΟΥ -ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ & ΧΟΙΡΙΝΟΥ)

8. ‘’ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΟΜΑΔΑΣ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ
-ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ & ΧΟΙΡΙΝΟΥ)

9.  ‘’ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ’’  για όλες τις  Περιφερειακές
Ενότητες της ΟΜΑΔΑΣ Γ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ)

10. ‘’Θ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΟΜΑ-
ΔΑΣ Γ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ)

11. ‘’ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΟΜΑΔΑΣ Γ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙ-
ΚΩΝ)

12. ‘’ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 
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13. ‘’ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ)/ΟΜΑΔΑ Ε (ΒΡΕΦΙΚΑ
ΕΙΔΗ)  της βασικής υλικής συνδρομής

14.  ‘’ΑΦΟΙ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΟΕ’’ για  όλες  τις  Περιφερειακές  Ενότητες  του  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Α  (ΒΡΕΦΙΚΑ
ΕΙΔΗ)/ΟΜΑΔΑ Ε (ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ) της βασικής υλικής συνδρομής

15. ‘’ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ)/ΟΜΑΔΑ Ζ (ΠΑΙΔΙΑ 4 -14 ΕΤΩΝ) της βασικής υλικής συνδρομής

16. ‘’ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ’’ για την Π.Ε. Φλώρινας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ (ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗ-
ΣΗΣ) / ΟΜΑΔΑ Θ (ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) της βασικής υλικής συνδρομής

17. ‘’ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ (ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ) / ΟΜΑΔΑ Θ (ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) της βασικής υλικής συνδρομής

18. ‘’ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ’’ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ (ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) / ΟΜΑΔΑ Θ
(ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) της βασικής υλικής συνδρομής

β) Την απόρριψη από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού της προσφοράς του προμηθευτή ‘’ΑΦΟΙ ΦΟΥ-
ΦΑ Α.Ε.’’, για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό και ειδικότερα λόγω του ότι ο ως άνω οικονο -
μικός φορέας δεν προσέφερε για όλα τα προμηθευόμενα είδη της υπο-ομάδας Α2 (είδη παντοπωλείου
με ΦΠΑ 13%) και συγκεκριμένα προσέφερε μόνο το είδος 9 «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΕ ΣΥ-
ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΙΑΛΗΣ 1 lit». 

γ) Την έγκριση της προσφυγής της αναθέτουσας αρχής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημο-
σίευση διακήρυξης, πλην όμως υπό την αίρεση της παροχής της σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ για την
ομάδα/υποομάδα Η «ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ» (Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Φλώρινας), καθώς δεν υποβλήθηκε κα-
μία προσφορά για τις εν λόγω δύο ομάδες.

Τέλος, όπως προκύπτει από την έρευνα των αναρτημένων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στοιχείων και εγγράφων του 
εξεταζόμενου διαγωνισμού, έως και την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης, ο εξεταζόμενος 
διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των υποφακέλων οικονομικών  
προσφορών των προαναφερομένων αποδεκτών κατά το προηγούμενο στάδιο διαγωνιζομένων.

2.6 Κατόπιν των ανωτέρω, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αιτήθηκε κατά τα ως άνω την παροχή της
σύμφωνης  γνώμης  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατ'  άρθρο  2,  παρ.  2,  περ.  γ'  υποπερ.  (δδ)  του  ν.  4013/2011
προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
κατ'  άρθρο  32  παρ.2  περ.  α'  του  ν.  4412/2016,  προκειμένου  για  την  ανάθεση δημόσιας  σύμβασης
προμήθειας  ειδών  για  άστεγους  για  τις  ομάδες  Η  της  Π.Ε.  Κοζάνης  και  Π.Ε.  Φλώρινας,  συνολικού
προϋπολογισμού  1.891,78€  χωρίς  ΦΠΑ  (=681,64€+1.210,14€  αντίστοιχα),  ήτοι  2.345,80€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (=845,23€+1.500,57€ αντίστοιχα), σε συνέχεια της διενέργειας  μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,
συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  2.023.078,81€  χωρίς  ΦΠΑ  (ήτοι  2.337.645,20€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) . 

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

3. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ΄, υποπερίπτωση δδ΄ του ν.4013/2011, όπως ισχύει, ορίζει τα 
ακόλουθα: 

«2.  Η  Αρχή  έχει  τις  ακόλουθες  αρμοδιότητες:  […]  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  (Α’  147)  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.  Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα «προθεσμία
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είκοσι (20) εργασίμων ημερών» από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου
από  όλα  τα  στοιχεία  στα  οποία θεμελιώνεται,  κατά  περίπτωση,  η  προσφυγή  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης,  με  μέριμνα  της αναθέτουσας  αρχής. Με  την  άπρακτη  παρέλευση  της  ως  άνω
προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη τη Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της
πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύμβασης, η Αρχή δύναται με απόφαση της, η οποία κοινοποιείται
στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως άνω προθεσμία για δεκαπέντε (15) επιπλέον
«εργάσιμες» ημέρες. [...]».

4. Στις διατάξεις της παρ. 1 περ. 5 και 8 του άρθρου 2 (‘’Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)’’) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  (ΦΕΚ Α’
147/8.8.2016) προβλέπονται τα εξής:

‘’1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) α) ως «αναθέτουσες αρχές»
νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή
περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δι-
καίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223 […] 

5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμ-
βάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φο-
ρέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν
ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,[…] 

8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που
έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή
χωρίς  δικαίωμα  αγοράς,  προϊόντων.  Μια  σύμβαση  προμηθειών  μπορεί  να  περιλαμβάνει,  παρεμπι-
πτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,’’

5. Η διάταξη του άρθρου 5 (‘’Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ)
2015/2170)’’) του ιδίου ως άνω νόμου ορίζει:

“Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα  
ακόλουθα: (...) β) 135.000€ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από 
κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές.
Αν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις  συμβάσεις  που αφορούν τα  
οριζόμενα στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄ προϊόντα,

γ) 209.000€ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές  
αναθέτουσες  αρχές  και  για  διαγωνισμούς  μελετών που  διοργανώνονται  από τις  εν  λόγω αρχές.  Το  
κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από  
κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις 
αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄,[...]”.

6. Το άρθρο 6 (‘’Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας  
2014/24/ΕΕ)’’) παρ. 1, 3, 4, 9 και 10 του ιδίου νόμου ορίζει τα παρακάτω:

“1. 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 χρησιμοποιουμένης 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.

4. Η εκτιμωμένη αξία ισχύει τη στιγμή της αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή , στις περιπτώσεις 
όπου δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, τη στιγμή που η αναθέτουσα αρχή εκκινεί τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης, για παράδειγμα ερχόμενη σε επαφή με οικονομικούς φορείς για τους σκοπούς της 
σύναψης της σύμβασης, όπου ενδείκνυται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 61. […]
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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.

10. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να  αναθέτουν  συμβάσεις  για  μεμονωμένα  τμήματα  κατά  τις  διατάξεις  του  παρόντος  Βιβλίου,   
λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη 
από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία 
των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων 
των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών 
αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.’’

7. Περαιτέρω, το άρθρο 32 (‘’Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσί-
ευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)’’) παρ. 2 περ. α’ του ιδίου ως άνω νόμου ορίζει ότι:

“2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να  χρησιμοποιείται για
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμε-
τοχής 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 διαβιβάζε-
ται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημα της. […]’’

8.  Στο άρθρο 75 (‘’Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)΄΄) παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016
προβλέπονται τα εξής: 

‘’1. Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα. […] Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης. […] 

3. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επι-
βάλλουν  απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική
και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο
κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριο-
τήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση. […] Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να
έχουν οι οικονομικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση
των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την
απαίτηση αυτή στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341. […]
Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους
τμήμα. Εντούτοις,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει  τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που
πρέπει να έχουν οι οικονομικοί φορείς ανά ομάδες τμημάτων, αν ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα
τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως. […]’’

Συναφώς,  στο  άρθρο  80  (‘’Αποδεικτικά  μέσα  (άρθρο  60  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ)’’)  παρ.  4  του  ν.
4412/2016 προβλέπεται ότι: ‘’4. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα
μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄.  Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο,
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύ-
ει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η ανα-
θέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.’’

Στο δε Μέρος Ι (‘’Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια’’) του Παραρτήματος XII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: ‘’Η οικονομική και χρηματοοι-
κονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα είναι δυνατόν, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισ-
σότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, όπου ενδείκνυται,
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 πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων·  β)  οικονομικές  καταστάσεις  ή  απο-
σπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας· γ) δήλωση
περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δρα-
στηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ'
ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριο-
τήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.’’

9. Στο άρθρο 79 (‘’Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)’’) παρ. 1, 3
και 5 του ν. 4412/2016 προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

‘’1. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι  αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις  συνέπειες του ν.
1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικο-
νομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα
οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς
κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84. […] 

5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό ση-
μείο  κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαι-
τείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. […]’’

Συναφώς, σημειώνεται ότι στο τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7
της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για το ΕΕΕΕ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής χωρία:
[...] γ) ‘’αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού’’,  όπου περιλαμβάνεται το χωρίο ‘’Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί
λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της προμήθειας;‘’ το οποίο
συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα με ΝΑΙ/ΟΧΙ (βλ. ‘’Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού’’). 

Τέλος, στο άρθρο 94 (‘’Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»’’) παρ. 4 του ιδίου ως άνω νόμου προ-
βλέπεται συναφώς ότι ‘’4. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την
τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα
της σύμβασης.’’

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

10. Το υπό εξέταση αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ως Οργανισμός Τοπικής Αυτο-
διοίκησης β’ βαθμού αποτελεί αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 1(α) του ν.
4412/2016, αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών κατά την έννοια της διάταξης του άρ-
θρου 2 παρ. 1 περ. (8) του ιδίου ως άνω νόμου, η οποία ενσωματώνει την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγί-
ας 2014/24/ΕΕ. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη σύνα-
ψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών, σε συνέχεια διενεργηθείσας ανοικτής διαδικασίας συνολικού προ-
ϋπολογισμού 2.023.078,81€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του κατώτατου χρηματικού
ορίου (ποσού 209.000€ χωρίς ΦΠΑ) της περ. (γ) του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, διαπιστώνεται, συνδυα-
στικά  λαμβανομένων  υπόψη  των  προπαρατεθεισών  διατάξεων  της  παρ.  9  του  άρθρου  6  του  ν.
4412/2016, ότι συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για την κατ’ άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ`
υποπερίπτωση δδ` του ν. 4013/2011 παροχή σύμφωνης γνώμης.  

11.  Συναφώς  επισημαίνεται  ότι  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, και ήδη άρθρα 26 και 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, περιπτώσεις (αντίστοιχα άρθρα 24 και 25
π.δ/τος 60/2007 και ήδη άρθρα 26 και 32 του ν. 4412/2016). Περαιτέρω επισημαίνεται ότι οι εν λόγω
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διατάξεις, στο μέτρο που εισάγουν εξαιρέσεις που συνιστούν παρέκκλιση από την βασική ρύθμιση, ήτοι
από  τους  κανόνες  που  αποσκοπούν  στη  διασφάλιση  της  αρχής  της  διαφάνειας,  του  ελεύθερου
ανταγωνισμού,  της  αποφυγής  των  διακρίσεων  και  της  ίσης  μεταχείρισης  στον  τομέα  των δημοσίων
συμβάσεων,  πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συσταλτικής ερμηνείας. Συγκεκριμένα,  προκειμένου η
οδηγία  2014/24/ΕΚ  να  μην  απωλέσει  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  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).

12. Η εφαρμογή  της διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α’ του ν.4412/2016, της οποίας γίνεται ρητά
επίκληση από την αιτούσα αναθέτουσα αρχή 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 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 την τελευταία, σχετικής εκθέσεως (βλ. αποφάσεις της Αρχής υπ’ αριθμ. 121, 153, 346,
409, 498, 499/2013 και 5, 26, 44, 65, 79/2014, ΕλΣυν - πράξη 215/2012-Ζ΄Κλιμάκιο, ΕλΣυν-αποφ. VI Τμ.
1249/2011, 466/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013).  

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

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

H αιτούσα αναθέτουσα αρχή (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) διενήργησε μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τον
εξεταζόμενο ανοικτό διαγωνισμό, εκτιμώμενης αξίας άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, με
ημερομηνία έναρξης της οικείας διαδικασίας (αποστολή της οικείας προκήρυξης σύμβασης στην ΕΕΕΕ)
την 19.6.2017 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 24η.7.2017,  προκειμένου για την
ανάθεση δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών  τροφίμων  και  βασικής  υλικής  συνδρομής,  συνολικής
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  2.023.078,81€  χωρίς  ΦΠΑ  (ήτοι  2.337.645,20€  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), υποδιαιρούμενης σε τριάντα οκτώ (38) επιμέρους ομάδες, για μία ή περισσότερες από τις οποίες
επιτρεπόταν η υποβολή προσφοράς των ενδιαφερομένων, πλην όμως για όλα τα προμηθευόμενα είδη
της ομάδας και για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών της προσφερόμενης ομάδας. 

Ο  διαγωνισμός  προσέλκυσε  το  ενδιαφέρον  ένδεκα  (11)  οικονομικών  φορέων,  οι  υποβληθέντες
υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς των οποίων κρίθηκαν αποδεκτοί κατά
την σε ενιαίο στάδιο αποσφράγιση και αξιολόγησή τους και οι οποίοι αφορούσαν τις τριάντα έξι (36) από
τις τριάντα οκτώ (38) ομάδες του διαγωνισμού, και συγκεκριμένα το 99,9% της εκτιμώμενης αξίας της
προκηρυχθείσας σύμβασης, ενώ για τις ομάδες Η (είδη για αστέγους) της Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού
681,64€ χωρίς ΦΠΑ, και της Π.Ε. Φλώρινας, προϋπολογισμού 1.210.14€ χωρίς ΦΠΑ, τις οποίες αφορά το
εξεταζόμενο αίτημα, δεν υπεβλήθη προσφορά, όπως βεβαιώνεται στην υπ’ αριθμ. 1854/2017 απόφαση
(απόσπασμα πρακτικού της υπ αριθμ. 32ης/22.8.2017 συνεδρίασης, ΑΔΑ: 7ΤΣΡ7ΛΨ-ΤΘΔ) της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου πρώτου
σταδίου του εξεταζόμενου διαγωνισμού.

Από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας
των όρων της υπ’ α.π. 108121/6919/20.06.2017 διακήρυξης του εξεταζόμενου διαγωνισμού.

Ως  προς  το  εάν  υπήρχαν  συγκεκριμένοι  όροι  της  ως  άνω διακήρυξης  οι  οποίοι  ενδεχομένως  έχουν
συντείνει στο άγονο αποτέλεσμα του προηγηθέντος διαγωνισμού για  τις ομάδες Η (είδη για αστέγους),
τις  οποίες  αφορά  το  εξεταζόμενο  αίτημα,  σημειώνεται  ότι  δεν  διαπιστώθηκαν  ουσιώδεις  νομικές
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πλημμέλειες  στους  όρους  της  σχετικής  διακήρυξης,  που  θα  απέτρεπαν  οικονομικό  φορέα  από  τη
συμμετοχή του στο σχετικό διαγωνισμό. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το κριτήριο του ελαχίστου ετήσιου
κύκλου  εργασιών  της  τελευταίας  τριετίας προς  απόδειξη  της  οικονομικής-χρηματοοικονομικής
επάρκειας των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά με γνώμονα
την εκτιμώμενη αξία κάθε επιμέρους τμήματος δημόσιας σύμβασης για το οποίο μπορεί να υποβληθεί
προσφορά,  όταν  η  σύμβαση  υποδιαιρείται  σε  τμήματα  προκειμένου  οι  τεθείσες  στη  διακήρυξη
απαιτήσεις  οικονομικής-χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων να σχετίζονται και
να είναι  ανάλογες με το οικονομικό αντικείμενο του /  των προς ανάθεση τμήματος /  τμημάτων της
σύμβασης. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι υπό το καθεστώς του ν. 4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν
απαιτείται πλέον να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών τους (περίπτωση μη
εισηγμένων  Α.Ε.)  για  τον  έλεγχο  της  μη  συνδρομής  στο  πρόσωπό  τους  του  συγκεκριμένου,  αμιγώς
εθνικού, λόγου αποκλεισμού, δικαιολογητικά τα οποία ζητούνται πλέον να προσκομισθούν μόνον από
τον προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

β)  Ως προς τη μη υποβολή προσφοράς ή την μη ύπαρξη κατάλληλης προσφοράς:

Σύμφωνα με  την ως άνω  υπ’ αριθμ. 1854/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας περί των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου του εξεταζόμενου διαγωνισμού, το
οποίο αφορούσε την αποσφράγιση και αξιολόγηση των ενιαίων υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετο-
χής – τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, βλ. ανωτέρω υπό σελ. 11-12 της παρούσας, διαπιστώθη-
κε ότι κατά το διεξαχθέντα διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε προσφορά για τις ομάδες Η (είδη για αστέγους)
της  Π.Ε.  Κοζάνης,  προϋπολογισμού  681,64€  χωρίς  ΦΠΑ,  και  της  Π.Ε.  Φλώρινας,  προϋπολογισμού
1.210.14€ χωρίς ΦΠΑ, τις οποίες αφορά το εξεταζόμενο αίτημα της αναθέτουσας αρχής. 

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

Σημειώνεται ότι η αιτούσα αναθέτουσα αρχή (Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) δεν υπέβαλλε σχέδιο
απόφασης  του  αρμοδίου  οργάνου  της  για  την  προσφυγή  της  στη  σκοπούμενη  διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων του προηγηθέντος διαγωνισμού, πλην όμως
στην ως άνω  υπ’  αριθμ.  1854/2017 απόφαση του αρμοδίου οργάνου της (ήτοι  της  Οικονομικής της
Επιτροπής) περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στην έγκριση της προσφυγής της στη σκοπούμενη διαδικασία
διαπραγμάτευσης υπό την αίρεση της παροχής της σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ενώ, παράλληλα,
στο εξεταζόμενο, υπ’ αρ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5337/30.8.2017,  αίτημά της γίνεται ρητή επίκληση
των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4412/2016, των οποίων η εφαρμογή απαιτεί, μεταξύ
άλλων, και το να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της προκηρυχθείσας σύμβασης κατά την
προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. 

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  Αρχή  ομόφωνα
αποφασίζει: 

Την παροχή σύμφωνης γνώμης, επί του αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011 για την διενέργεια  διαδικασίας με δια-
πραγμάτευση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας ειδών για άστεγους για τα τμήματα της
Π.Ε.  Κοζάνης  και  Π.Ε.  Φλώρινας  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας,  συνολικού  προϋπολογισμού
1.891,78€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 2.345,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσόμενων υπό του νόμου
προϋποθέσεων.                                                                                      

                                                                                    Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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                                                Η  Αντιπρόεδρος

                                         Χριστίνα Μπουσουλέγκα

                                                    


