EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
76/2017
(της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 2α Αυγούστου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαεπτά (2017) ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 μ.μ. και επί της οδού οδού Κεφαλληνίας 45 & Κόμνα Τράκα, στην Αθήνα, όπου και τα γραφεία της,
συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Πρόεδρος:

Καταπόδης Γεώργιος

2. Αναπληρωτής Πρόεδρος: Εκατομμάτης Μιχαήλ
3. Μέλη :

Σταθακόπουλος Δημήτριος
Στυλιανίδου Μαρία

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.
Γραμματέας: Αντωνοπούλου Μαρία, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, Οικονομολόγος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια κα Θεοδωρακοπούλου καθώς και η
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, κα Μίνα Καλογρίδου, οι οποίες αποχώρησαν πριν την
έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατόπιν
προηγηθέντος εν μέρει άγονου διεθνούς διαγωνισμού, για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την
ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας,
συνολικού προϋπολογισμού 115.554,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Με το με αρ. πρωτ. 37489/05-07-2017 αίτημά της προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής Αρχή), που παρελήφθη
από την Αρχή στις 06-07-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 4402) και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, η Περιφέρεια
Πελοποννήσου-Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (εφεξής Π.Ε. Μεσσηνίας) αιτείται την παροχή
σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει,
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προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη εργολάβων για
τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του
Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32
παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, ως προς τα τμήματα του προηγηθέντος διεθνούς διαγωνισμού για τα
οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, προϋπολογισμού 101.595,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β' του του ν. 4412/2016 προϋπολογισμού 13.959,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προς τα τμήματα για τα οποία στον εν λόγω διαγωνισμό κατατέθηκαν
προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές.
Αναλυτικά τα τμήματα του εξεταζόμενου αιτήματος της αναθέτουσας αρχής είναι:
α) σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, τα εξής:
Αρ. Τμήματος

Τμήμα

Προϋπολογισθείσα αξία (χωρίς Φ.Π.Α.)

35

ΤΚ Ανδρούσης

10.177,00€

36

TK Αγριλιάς Μεσσήνης-Αμφιθέας

3.594,00€

39

TK Μαγγανιακού

2.990,00€

65

TK Καρποφόρας

3.130,00€

78

TK Κωνσταντίνων

2.886,00€

100

TK Μεθώνης

8.317,00€

101

TK Ευαγγελισμού

13.221,00€

102

TK Καινούργιου Χωρίου

2.345,00€

104

TK Φοινίκης

2.931,00€

105

TK Φοινικούντος

2.559,00€

107

ΔΚ Πύλου- Πύλας

23.413,00€

111

ΤΚ Μεσοχωρίου

4.025,00€

114

ΤΚ Χωματάδας

2.686,00€

116

ΤΚ Καλλιθέας

11.801,00€

130

ΤΚ Βρυσών

7.520,00€

Σύνολο

101.595,00€

β) σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 περ. β' του ν. 4412/2016, τα εξής:
Αρ. Τμήματος

Τμήμα

Προϋπολογισθείσα αξία (χωρίς Φ.Π.Α.)

12

ΤΚ Προσηλίου

2.594,00€

99

ΤΚ Χρυσοκελλαριάς

11.365,00€

Σύνολο

13.959,00€

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά
Από το φάκελο της υπόθεσης και τα περιεχόμενα σε αυτόν στοιχεία και σχετικά έγγραφα προκύπτουν τα
ακόλουθα:
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1. Με τη με αρ. πρωτ. 23511/28-04-17 διακήρυξη, η αιτούσα Περιφέρεια προκήρυξε τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής ύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος, για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό για την
καταπολέµηση του δάκου της ελιάς, διάρκειας περίπου πέντε (5) µηνών έως την 15 Νοεµβρίου 2017 σε
ελαιώνες της περιοχής ευθύνης των ∆/νσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας, µε
συνολικό αριθµό προστατευόµενων 10.478.341 ελαιοδέντρων που αντιστοιχούν σε 5.239.172 ψεκαζόµενα
και µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.015.928,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε 145 (εκατόν σαράντα
πέντε) τμήματα ανά δηµοτική ή τοπική κοινότητα, όπως φαίνεται παρακάτω:
Αβίας, ∆ολών, Κάμου, Σταυροπηγίου, Καρδαµύλης, Νεοχωρίου Λεύκτρου, Αγίου Νίκωνος-Θαλαµών,
Λαγκάδας-Νοµιτσή, Πλάτσης-Τραχήλας, Αγίου Νικολάου-Ριγκλίων, Εξωχωρίου-Προαστίου, Προσηλίου,
Άριος-Άµµου, Αλωνίων-Ανεµοµύλου, Αριοχωρίου-Ασροουλιάς, Αρφαρών-Πηδήµατος, Αγίου Φλώρου,
Πλατέος, Θουρίας, Αιθαίας-Ανθείας, Αµφείας, Μικροµάνης, Καλαµάτας-Πηγών, ΑντικαλάµουΑσπροχώµατος, Βέργας, Ελαιοχωρίου, Λαιίκων, Μικράς Μαντινείας, Σπερχογείας, Λογγάς, Αδριανής,
Μηλίτσης, Νέας Κορώνης, Χράνων, Ανδρούσης, Αγριλιάς Μεσσήνης-Αµφιθέας, Εύας-Καλαµαρά,
Καλογερόρραχης, Μαγγανιακού, Ελληνοεκκλησιάς, ∆ιοδίων, Στέρνας, Μάνεση, Κεφαλόβρυσου, Χαραυγής,
Μηλιωτίου-Βλάση, Βαλύρας, Αριστοδηµείου, Αρσινόης-Αρχαίας Μεσσήνης, Ζερμπισίων, ΚεφαλινούΡευµατιάς, Λαμπαίνης, Μεσσήνης, Αβραµιού, Αναλήψεως, Βελίκας, Καρτερολίου-Πιπερίτσης-Τριόδου,
Λυκοτράφου-Μαδένης, Μαυροµµατίου Παµίσου, Νεοχωρίου Αριστοµένους, Πιλαλίστρας-Σιταλίου,
Λευκοχώρας, Αχλαδοχωρίου, Πεταλιδίου, Καροφόρας, Καλοχωρίου-Πανιπερίου, Καστανίων, ΛυκίσσηςΜαθίας, Κοροµηλέας-Παλαιοκάστρου, Τρικόρφου, Κλήµατος, ∆ραΐνα, ∆ιαβολιτσίου-Παραπουγκίου,
Αγριλοβούνου, ∆εσύλλα-Καρνασίου, Ηλέκτρας-Μάνδρας, Κάτω Μελείας, Κωνσταντίνων, ΚεντρικούΜαντζαρίου-Μάλτας, Μελιγαλά, Ανθούσης, Ζευγολατείου Μαγούλας-Στενυκλάρου, Καλλιρρόης-Πολίχνης,
Μίλα, Νεοχωρίου Ιθώµης, ΣκάλαςΤσουκαλαιίκων, Μερόπης, Ανδανίας-Λουτρού-Φίλια, Καλυβίων-Σιάµου,
Κατσαρού-Σολακίου, Οιχαλίας, Κορώνης, Ακριτοχωρίου, Βασιλιτσίου, Βουναρίων-Κόμπων, Υαµείας,
Φαλάνθης, Χαρακοπίου, Χρυσοκελλαριάς, Μεθώνης, Ευαγγελισµού, Καινούργιου Χωρίου, Λαχανάδας,
Φοινίκης, Φοινικούντος, Παπαφλέσσα-Βλαχόπουλου, Πύλου-Πύλας, Γλυφάδας, Ικλαίνης, Κυνηγού,
Μεσοχωρίου, Πααππουλίων, Πηδάσου, Χωµατάδας, Αμπελοκήπων, Καλλιθέας, Χανδρινού, Κουκκουνάρας,
Κρεµµυδίων, Μεσοποτάµου-Σουληναρίου, Χαλαζονίου, Εξοχικού, Κυπαρισσίας, Φαρακλάδας, Σπηλιάς,
Αρµενίων, Στασιού-Ξηροκάμπου, Μουριατάδας, Ραχών, Βρυσών, Καλού Νερού, Ελαίας-Καρυών,
Αγαλιανής-Προδρόµου, Βανάδας, Γλυκορριζίου, Καµαρίου, Αγριλιάς, Κεφαλόβρυσου-Σιτοχωρίου,
Κοπανακίου, Αετού, Μοναστηρίου-Πολυθέας Κρυονερίου, ∆ωρίου, Κόκλας-Μάλθης, Βασιλικού,
Μυρσινοχωρίου.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 03/05/2017 και ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών η 28/05/2017 και ώρα 00:00.
2. Περίληψη των ουσιωδών όρων και στοιχείων της ως άνω διακήρυξης απεστάλη ηλεκτρονικά στην
Ε.Ε.Ε.Ε. στις 28-04-2016 και δημοσιεύθηκε στις 03-05-2017 με κωδικό 2017/S 085-16687. Παράλληλα, η
αναλυτική διακήρυξη και τα συνημμένα σε αυτή τεύχη δημοπράτησης αναρτήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ.) στις 03-05-2017, με ΑΔΑΜ:
17PROC006132213 και στον ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επίσης, περίληψη της ανωτέρω
διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 219/05-05-2017), καθώς και στον εθνικό τύπο στις εφημερίδες “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”,
“ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ”, “ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ”, “ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ” και “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” στις 4 και 5-5-2017,
ενώ παράλληλα αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 710Θ7Λ1-65Κ). Τέλος, η αναλυτική
διακήρυξη και τα συνημμένα σε αυτή τεύχη δημοπράτησης δημοσιεύθηκαν στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις
03-05-2017, ώρα 15:48, με αριθμό συστήματος 41473.
3. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 26492/12-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης
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Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, υπήρξε εκ παραδρομής διάσταση
μεταξύ του αρχείου τύπου .pdf και του αρχείου τύπου .xml που ήταν αναρτημένα στην πλατφόρμα του εν
θέματι ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τα οποία μετά την απαιτούμενη διόρθωση αντικαταστάθηκαν. Ως εκ
τούτου τέθηκαν σχετικά ερωτήματα από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης, οπότε και προέκυψε αναγκαιότητα τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας
προσφορών καθώς και της ημερομηνίας διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.
Με τη με αρ. 770/15-05-2017 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:
Ω01Μ7Λ1-ΟΦΙ), έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 26508/2017 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της
Π.Ε. και το από 12-05-2017 σχετικό πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του
διαγωνισμού, ενέκρινε την τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των
προσφορών του διαγωνισμού από την 28η Μαΐου 2017 στην 2η Ιουνίου 2017 και ώρα 23:59 και την
ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού από την 1η Ιουνίου 2017, στην 9η Ιουνίου 2017
και ώρα 9:00, προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για την
απαραίτητη προσαρμογή στο νέο αρχείο τύπου XML, το οποίο αντικατέστησε προηγούμενο αρχείο που
είχε αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η τροποποίηση των ως άνω στοιχείων της με αρ. 23511/28-04-17 διακήρυξης απεστάλη προς δημοσίευση
στην Ε.Ε.Ε.Ε. στις 16-05-2017 ως διορθωτική προκήρυξη και παράλληλα δημοσιεύθηκε στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 247/19-05-2017), καθώς και
στον εθνικό τύπο στις εφημερίδες “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”, “ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ”, “ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ”,
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” και “ΘΑΡΡΟΣ” στις 19 και 22-05-2017.
4. Στις 09-06-2017, η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, που είχε
συγκροτηθεί με την 369/21-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, συνδέθηκε με τους ειδικούς κωδικούς χρηστών στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και διαπίστωσε με το από την ως άνω ημερομηνία πρακτικό
αξιολόγησης προσφορών, ότι υπεβλήθησαν είκοσι εννέα (29) προσφορές από τους κάτωθι προμηθευτές:
α/α

Επωνυμία προσφέροντα

Τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά

1

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

133, 134

2

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1, 16, 17, 28, 50, 51, 54, 62, 73, 75, 76, 77, 79, 83, 85, 88

3

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

137, 142, 143, 144

4

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

37, 38, 53, 56, 74, 81, 91

5

ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

93, 99

6

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

121, 122, 129

7

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

42, 47, 60, 69, 72, 82, 86

8

ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

123, 127

9

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΘΑ

132

10

ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

108, 109, 112, 117, 119

11

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

140, 141

12

ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΘΕΟΝΗ

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22

13

ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

45, 46, 63, 68, 93, 103, 106, 120

14

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

110, 113

15

ΚΑΡΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ

30, 31, 32, 94, 115, 118

16

ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 55

4

17

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

20, 24, 29, 34, 40, 41, 43, 46, 48, 52, 58, 80, 84

18

ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

33, 97, 98

19

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

44, 45, 49, 51, 63, 70, 71, 87, 89, 90

20

ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

92, 95, 96

21

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

13, 57, 59, 61

22

ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

1, 12, 23, 25, 26, 28

23

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

126, 128, 131

24

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

135, 136, 138, 139

25

ΣΙΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

124

26

ΤΖΑΝΕΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

27

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

140

28

ΧΗΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

125

29

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

64, 66, 67, 68, 106, 120, 145

Από τον έλεγχο που διενήργησε, η Επιτροπή διαγωνισμών παρατήρησε τα εξής:
“1. Για την προσφορά της Ξυπολίτου Φωτεινής προτείνεται η απόρριψη από την διαγωνιστική διαδικασία
σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 περίπτωση στ. του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 3 περίπτωση ε. της
διακήρυξης, επειδή κατά τη διάρκεια προηγούμενης σύμβασης υπήρξε κύρωση για κακή εκτέλεση του
έργου της παγιδοθεσίας δακοκτονίας 2016 στη ΠΕ Αργολίδας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28/2017
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ 6ΩΦΠ7Λ1-ΩΙΠ) και τα
ενσωματωμένα σε αυτή πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής της ΔΑΟΚ ΠΕ Αργολίδας. Συγκεκριμένα
επιβλήθηκε ποινή για παρακράτηση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για «κακή εκτέλεση» του
έργου της παγιδοθεσίας, όπως στα ενσωματωμένα πρακτικά της ανωτέρω απόφασης αναφέρεται. Ο
προτεινόμενος αποκλεισμός από την διαγωνιστική διαδικασία γίνεται σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 3
περίπτωση ε. της διακήρυξης, όπου «…αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης διότι έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.» Επισημαίνεται ότι
οι παραλήψεις κατά την εκτέλεση του έργου της παγιδοθεσίας το 2016 στην ΠΕ Αργολίδας, που αφορούσε
παροχή υπηρεσιών δακοκτονίας και κυρίως η μη επιστροφή των παγίδων στην αρμόδια ΔΑΟΚ, εντάσσεται
στις «…άλλες παρόμοιες κυρώσεις», του εδαφίου ε. της παρ.3 του άρθρου 4 της διακήρυξης.
2. Για τον υποψήφιο κ. Βασιλογιαννακόπουλο Αθανάσιο, προτείνεται να απορριφθεί η προσφορά του
λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής. Συγκεκριμένα η εγγυητική επιστολή παρουσιάζει
ελλείψεις στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά στοιχεία κατά το άρθρο 15 της διακήρυξης και το άρθρο 72
παρ. 4. του ν. 4412/2016, (ημερομηνία λήξης ισχύος εγγυητικής επιστολής νωρίτερα της προβλεπόμενης
από την διακήρυξη) και κατά το άρθρο 8 παρ 8 της διακήρυξης, απορρίπτεται προσφορά η οποία
παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας και
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
3. Για την προσφορά του κ. Μουρδουκούτα Κωνσταντίνου, προτείνεται να απορριφθεί η προσφορά του
λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής. Συγκεκριμένα η εγγυητική επιστολή παρουσιάζει
ελλείψεις στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά στοιχεία κατά το άρθρο 15 της διακήρυξης και το άρθρο 72
παρ. 4. του ν. 4412/2016, (απουσιάζει από την εγγυητική συμμετοχής η ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού) και κατά το άρθρο 8 παρ 8 της διακήρυξης, απορρίπτεται προσφορά η οποία παρουσιάζει
ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας και αποκλίσεις ως προς
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τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. Για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, υπάρχει
πληρότητα ηλεκτρονικών και φυσικών φακέλων.
Μετά τα ανωτέρω προτείνεται να προχωρήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης. [...].
Για τα τμήματα ΤΚ Ανδρούσης, TK Αγριλιάς Μεσσήνης-Αμφιθέας, TK Μαγγανιακού,TK Καρποφόρας, TK
Κωνσταντίνων, TK Μεθώνης, TK Ευαγγελισμού, TK Καινούργιου Χωρίου, TK Φοινίκης, TK Φοινικούντος , ΔΚ
Πύλου- Πύλας, ΤΚ Μεσοχωρίου, ΤΚ Χωματάδας, ΤΚ Καλλιθέας, ΤΚ Βρυσών για τα οποία δεν υπήρξαν
προσφορές και για τα τμήματα ΤΚ Προσηλίου, ΤΚ Χρυσοκελλαριάς, ΤΚ Κορώνης, ΤΚ Βουναρίων-Κόμπων και
ΤΚ Υάμειας, που δεν υπήρξαν αποδεκτές προσφορές, η επιτροπή εισηγείται να ακολουθηθεί η διαδικασία
της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το προοίμιο της διακήρυξης εδάφιο 15 και το ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση ωστόσο που δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάδειξη αναδόχων μέσω της διαπραγμάτευσης μέχρι την
έναρξη των δολωματικών ψεκασμών στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες προτείνεται οι αρμόδιες ΔΑΟΚ
Μεσσηνίας και Τριφυλίας να ενημερώσουν μέσω των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης άμεσα τους
ελαιοπαραγωγούς για το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες περιοχές δεν θα εκτελεστεί πρόγραμμα
δακοκτονίας. Επισημαίνεται ότι η μη επίκαιρη εκτέλεση των δολωματικών ψεκασμών, ιδιαιτέρως του 1ου
εναντίον της θεμελιωτικής γενιάς του δάκου, μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του
προγράμματος ψεκασμών”.
5. Με την με αριθ. 18036/15-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΞ57Λ1-29Ο) απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Πελοποννήσου:
“1. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 9-6-2017 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών
του Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για το
έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράµµατος
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας»
2. Ορίζει ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράµµατος
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας» την
19η Ιουνίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας.
3. Για τα τµήµατα ΤΚ Ανδρούσης, TK Αγριλιάς Μεσσήνης-Αµφιθέας, TK Μαγγανιακού, TK Καρποφόρας, TK
Κωνσταντίνων, TK Μεθώνης, TK Ευαγγελισµού, TK Καινούργιου Χωρίου, TK Φοινίκης, TK Φοινικούντος , ∆Κ
Πύλου- Πύλας, ΤΚ Μεσοχωρίου, ΤΚ Χωµατάδας, ΤΚ Καλλιθέας, ΤΚ Βρυσών για τα οποία δεν υπήρξαν
προσφορές και για τα τµήµατα ΤΚ Προσηλίου, ΤΚ Χρυσοκελλαριάς, ΤΚ Κορώνης, ΤΚ Βουναρίων-Κόµπων και
ΤΚ Υάµειας, που δεν υπήρξαν αποδεκτές προσφορές, να ακολουθηθεί η διαδικασία της διαπραγµάτευσης
σύµφωνα µε το προοίµιο της διακήρυξης εδάφιο 15 και το ν. 4412/2016. [...]”.
6. Ακολούθως, στις 27-06-2017 η αρμόδια Επιτροπή ενστάσεων, που είχε συγκροτηθεί με την 369/21-032017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προέβη στην εξέταση των δύο
υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών των υποψηφίων ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατά της με αρ. 18036/15-06-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και διαπίστωσε τα εξής:
“ Θέµα 1ο. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής Μουρδουκούτα Κων/νου του ∆ηµητρίου.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
i) την υπ’ αριθµ. 23511/28-4-17 διακήρυξη
ii) το αναρτηµένο υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής της ανωτέρω διακήρυξης
iii) το Ν. 4412/2016
iv) την υπ’ αριθµ. 1036/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου,
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v) το περιεχόµενο της προδικαστικής προσφυγής του Μουρδουκούτα Κων/νου του ∆ηµητρίου.
Αποφασίζει οµοφώνως να κάνει δεκτή την από 19/6/17 προδικαστική προσφυγή του Μουρδουκούτα
Κων/νου του ∆ηµητρίου,
για τους παρακάτω λόγους:
Οι εγγυητικές επιστολές του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, υπ’ αριθµ. 73920, 73921 και 73924
που κατέθεσε ο Μουρδουκούτας Κων/νος του ∆ηµητρίου, είναι απολύτως σύµφωνες µε το αναρτηµένο
υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής της υπ’ αριθµ. 23511/28-4-17 διακήρυξης, θεωρείται δε, ότι η
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού εµπεριέχεται στον αριθµό πρωτοκόλλου και την
ηµεροχρονολογία της διακήρυξης ως στοιχείο διαλαµβανόµενο σε αυτήν.
Επιπροσθέτως, οι εγγυητικές επιστολές του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, παρέχουν µείζονα
διασφάλιση των δικαιωµάτων της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 13072/19-3-2014
έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το οποίο απεστάλη στο σύνολο των δηµοσίων
υπηρεσιών και φορέων προς γνώση τους.
Τα παραπάνω περιλαµβάνονται και στην υπ’ αριθµ. 3118/2014 απόφαση του Ε΄ τµήµατος διακοπών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου περί εξετάσεως προσφυγής της Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ σε διαγωνισµό δακοκτονίας, όπου
στην σελίδα 8 της απόφασης αναφέρεται «…η εξόφληση της παρακαταθήκης γίνεται πάντα χωρίς καµία
επιφύλαξη, όπως άλλωστε προκύπτει και από το µε αριθµ. πρωτ. 13072/19-3-2014 έγγραφο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το οποίο απεστάλη στο σύνολο των δηµοσίων υπηρεσιών και φορέων προς
γνώση τους, σε περίπτωση κατάπτωσης ο φορέας εισπράττει άµεσα το ποσό, προσκοµίζοντας το
πρωτότυπο γραµµάτιο και σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του, µε αποτέλεσµα τη µείζονα
διασφάλιση της αναθέτουσας αρχής.»
Κατόπιν αυτών η επιτροπή εισηγείται οµοφώνως να µην απορριφθεί η προσφορά του Μουρδουκούτα
Κων/νου του ∆ηµητρίου, λόγω ελλείψεων των δικαιολογητικών συµµετοχής και συγκεκριµένα λόγω
απουσίας της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού στην εγγυητική επιστολή όπως αναφέρεται στην
υπ’ αριθµ. 1036/2017 απόφαση οικονοµικής επιτροπής η οποία ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης. Ο εργολάβος Μουρδουκούτας Κων/νος προτείνεται να συµµετάσχει στα υπόλοιπα στάδια
του διαγωνισµού.
Θέµα 2ο. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής Βασιλογιαννακόπουλου Αθανασίου του Νικολάου.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
i) την υπ’ αριθµ. 23511/28-4-17 διακήρυξη
ii) το αναρτηµένο υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής της ανωτέρω διακήρυξης
iii) το Ν. 4412/2016
iv) την υπ’ αριθµ. 1036/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου,
v) το περιεχόµενο της προδικαστικής προσφυγής του Βασιλογιαννακόπουλου Αθανασίου του Νικολάου.
Αποφασίζει οµοφώνως την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής του Βασιλογιαννακόπουλου
Αθανασίου του Νικολάου, για τους παρακάτω λόγους:
Η λήξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής δεν είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 23511/28-417 διακήρυξη.
Συγκεκριµένα ορίζεται ότι η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα έπρεπε να είναι ένα
µήνα µετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της διακήρυξης. Στην προκειµένη περίπτωση, ο διαγωνισµός
διεξήχθη στις 9/6/17, συνεπώς η λήξη ισχύος της προσφοράς είναι στις 9/12/17 και η λήξη ισχύος της
υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής θα έπρεπε να είναι στις 9/1/18 και όχι στις 17 /11/2017 που
αναγράφεται στην εγγυητική επιστολή που αρχικώς κατέθεσε ο ανωτέρω εργολάβος. Η υποβολή µαζί µε
την προδικαστική προσφυγή της υπ’ αριθµ. 487450/13-6-17 τροποποιητικής εγγυητικής επιστολής, κατά
την κρίση της επιτροπής δεν είναι δυνατό να γίνει δεκτή, διότι υποβλήθηκε µετά το πέρας υποβολής των
προσφορών. Επισηµαίνεται ότι η ισχύς της εγγυητικής επιστολής περιλαµβάνεται στα προβλεπόµενα
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υποχρεωτικά στοιχεία, κατά το άρθρο 15 της διακήρυξης και το άρθρο 72 παρ. 4. του ν. 4412/2016, καθώς
και στο αναρτηµένο υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής της διακήρυξης και ως ουσιώδη παράλειψη δεν θα
µπορούσε να παραβλεφθεί µε κατάθεση συµπληρωµατικών στοιχείων, όπως στην προκειµένη περίπτωση
η τροποποιητική εγγυητική επιστολή.
Κατόπιν αυτών, η επιτροπή εισηγείται οµοφώνως την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής του
Βασιλογιαννακόπουλου Αθανασίου του Νικολάου”.
Ακολούθως, με την με αριθ. 1205/30-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 7ΙΒ47Λ1-Ω6Ε), η οποία κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς
στις 03-07-2017 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εγκρίθηκε το ως άνω πρακτικό.
7. Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 41175/19-07-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού, η
Περιφέρεια Πελοποννήσου βεβαιώνει ότι: «[...] µετά την παρέλευση από το νόµο προθεσµίας από την
κοινοποίηση στους ενδιαφερόµενους της αριθµ. 1205/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί
έγκρισης πρακτικού ενστάσεων του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων µειοδοτικού διαγωνισµού για
την «Ανάδειξη αναδόχων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράµµατος
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας» δεν
εκκρεµεί άσκηση ασφαλιστικών µέτρων για τον ανωτέρω διαγωνισµό. Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουµε ότι
µέχρι και σήµερα (ήτοι 19-7-2017) δεν εκκρεµούν στην υπηρεσία µας προδικαστικές προσφυγές”.
8. Κατόπιν των παραπάνω, η Περιφέρεια Πελοποννήσου - Π.Ε. Μεσσηνίας, με το με αρ. πρωτ. 37489/0507-2017 έγγραφο αίτημά της στο οποίο επισυνάπτεται και σχέδιο απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
που παρελήφθη από την Αρχή στις 06-07-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 4402) και τα συνημμένα σε αυτό
έγγραφα, αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν.
4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την
ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, ως προς τα τμήματα του προηγηθέντος
διεθνούς διαγωνισμού για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, προϋπολογισμού 101.595,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β' του του ν. 4412/2016
ως προς τα τμήματα για τα οποία στον εν λόγω διαγωνισμό κατατέθηκαν προσφορές που δεν έγιναν
αποδεκτές, προϋπολογισμού 13.959,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΙΙ. Νομικό Πλαίσιο
9. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει,
προβλέπεται ότι: «[…] δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν την προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με την περίπτωση
β΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47) εξαιρουμένων των
περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις
αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και
2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4412/2016. Κατά την άσκηση
της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού
δικαίου [...]».
10. Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ορίζει:
“Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες: α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων
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συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως
221) […]Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις
συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως
ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού”.
11. Το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του ιδίου νόμου ορίζει τα παρακάτω: “1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221)
θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων και διαγωνισμών
μελετών που πραγματοποιούνται από αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας αυτών, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.2. Διαδικασία σύναψης σύμβασης ή σύμβαση κατά την έννοια
του παρόντος Βιβλίου είναι η απόκτηση, μέσω δημόσιας σύμβασης, από μία ή περισσότερες αναθέτουσες
αρχές, έργων, αγαθών ή υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω
αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την
εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος”.
12. Στο άρθρο 5 “Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)” του ν.
4412/2016 (Α' 147) ορίζεται ότι:
“Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα
ακόλουθα:
α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
β) 135.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές
κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Αν οι
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο
Παράρτημα ΙΙΙ του Προσαρτήματος Α' προϊόντα,
γ) 209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές
αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Το
κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από
κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις
αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα ΙΙΙ του Προσαρτήματος Α',
δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α' [...]”.
13. Οι διατάξεις του άρθρου 6 “Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” παρ. 1, 3 και 9 του ιδίου νόμου ορίζουν:
“Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς
ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος
προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. […] 3. Η
επιλογή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν
γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου. Η σύμβαση
δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος
νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. […] 9. Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την
απόκτηση ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών
τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 5 περιπτώσεις β ' και γ' η συνολική
εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το
κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε
τμήματος”.
14. 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:
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[...] β) όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία,
υποβάλλονται μόνο μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτουσες
αρχές δεν απαιτείται να δημοσιεύουν προκήρυξη σύμβασης, εφόσον στη διαδικασία περιλαμβάνουν
όλους τους προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 73 έως 83 και οι οποίοι, κατά την
προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και μόνον αυτούς.
3. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.
4. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και
β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και
τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης”.
15. 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
[...]''.
16. Το άρθρο 61 του ν. 4412/2016 ορίζει:
''1. Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής
διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της
σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιμοποιείται ως
μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η
ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε
διαπραγμάτευση.
3. Ως χρόνος έναρξης ενός διαγωνισμού μελετών, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής
προκήρυξης διαγωνισμού μελετών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Για συμβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων 1 έως 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
120.''
17. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι:
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“1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και σε όλους
τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου I (άρθρα 3 έως 221),
καθώς και σε όλες τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338), και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα
άρθρα 61, 120, 290 και 330 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
2. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά
το χρόνο έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση
καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38 ισχύει από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 379, και για τις συμβάσεις των οποίων η διαδικασία
ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. Συμβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν
συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται, σύμφωνα με το καθεστώς
που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38, ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά την παράγραφο 1
του άρθρου 379 και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού [....]”.
18. Το άρθρο 379 παρ. 1 & 2 του ως άνω νόμου προβλέπει:
''1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. [...].''
19. Mε την υπ' αριθ. Π1/2390 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ
2677/Β/2013) καθορίστηκαν οι Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση
20. Το υπό εξέταση αίτημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου-ΠΕ Μεσσηνίας αφορά στην ανάθεση
δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, κατά 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 υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας αξίας 115.554,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως
τμήμα προηγηθέντος διαγωνισμού συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.015.928,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προκύπτει ότι συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής κατ’ άρθρο 2 παρ. 2
περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την παροχή γνώμης.
21. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο
στις περιοριστικώς απαριθμούμενες στα άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περιπτώσεις
(αντίστοιχα άρθρα 24 και 25 π.δ. 60/2007) (βλ. σχετικώς ΔΕE, απόφαση της 8ης Απριλίου 2008, C 337/05,
Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2008, Ι-2173, σκέψη 56). Συναφώς επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις
στο μέτρο που εισάγουν εξαιρέσεις που συνιστούν παρέκκλιση από τη βασική ρύθμιση, 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. Συγκεκριμένα, προκειμένου η
οδηγία 2004/18/ΕΚ να μην απολέσει την πρακτική αποτελεσματικότητά της, τα κράτη μέλη και οι
αναθέτουσες αρχές τους δεν επιτρέπεται να προβλέπουν περιπτώσεις προσφυγής στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση που δεν προβλέπονται από την εν λόγω οδηγία ή να συνοδεύουν τις ρητώς
προβλεπόμενες από την οδηγία αυτή περιπτώσεις με νέους όρους που έχουν ως αποτέλεσμα να
καθιστούν ευκολότερη την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία (βλ. ΔΕΕ, αποφάσεις της 18 ης Μαΐου
1995, C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. Ι-1249, σκέψη 23, της 28 ης Μαρτίου 1996, C-318/94,
Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλ. 1996, σ. Ι-1949, σκέψη 13 και της 13 ης Ιανουαρίου 2005, C-84/03,
Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλ. 2005, Ι-13947, σκέψη 48).
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22. Ειδικότερα:
Α. Με την υπό εξέταση διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β' του ν. 4412/2016, παρέχεται η δυνατότητα
στις αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν συμβάσεις προσφεύγοντας σε ανταγωνιστική διαδικασία με
διαπραγμάτευση, με δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, 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.
Β. Με τη διάταξη 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, η διάταξη
προϋποθέτει ότι σε περίπτωση σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αναθέτουσα Αρχή
οφείλει να προβεί στη διαβίβαση προς αυτήν, σχετικής εκθέσεως. (ΕΑΑΔΗΣΥ-Αποφ. 121, 153, 346, 409,
498, 499/2013 και 5, 26, 44, 65, 79/2014, ΕΣ-Πράξη 215/2012-Ζ΄Κλιμάκιο, ΕΣ-Αποφ. VI Τμ. 1249/2011,
466/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013).
Επισημαίνεται ότι σχετικά με τις ως άνω όμοιες Α.α) και Β.α) προϋποθέσεις, όπως παγίως έχει κριθεί, η
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 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 215/2012Ζ΄Κλιμάκιο, ΕΣ-Αποφ. VI Τμ. 466/2011, 1249/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013).
23. Εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και αξιολογώντας τη
συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Ως προς την προϋπόθεση προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΠΕ Μεσσηνίας προκήρυξε δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την
ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.015.928,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο
του οποίου για ορισμένα τμήματα δεν υπεβλήθη καμία προσφορά, ενώ για άλλα κατατέθηκαν
προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές.
Κατά την εξέταση των στοιχείων που προσκομίσθηκαν και των στοιχείων της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, ως προς την
κατάρτιση των όρων της με αρ. 23511/28-04-17 διακήρυξης, την τήρηση των όρων δημοσιότητας και τη
διενέργεια της διαδικασίας του διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 41473, δεν διαπιστώθηκαν
ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες.
β) Ως προς τη μη υποβολή προσφορών ή την υποβολή μη κανονικών ή απαράδεκτων προσφορών
Σύμφωνα με το από 09-06-2017 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών και την με αρ. 18036/15-06-2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στον διενεργηθέντα ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό
ως προς τα τμήματα για τα οποία το υποβληθέν αίτημα έχει ως νομική βάση τη διάταξη του αρθ. 32 παρ.
2 περ. α' του ν. 4412/16, ήτοι τις τοπικές/δημοτικές ενότητες: Ανδρούσης, Αγριλιάς Μεσσήνης-Αμφιθέας,
Μαγγανιακού, Καρποφόρας, Κωνσταντίνων, Μεθώνης, Ευαγγελισμού, Καινούργιου Χωρίου, Φοινίκης,
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Φοινικούντος, Πύλου-Πύλας, Μεσοχωρίου, Χωματάδας, Καλλιθέας, Βρυσών δεν υπεβλήθη καμία
προσφορά και συνεπώς ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος ως προς αυτά (Ιστορικό υπό 4 και 5).
Επίσης, σύμφωνα με το από 09-06-2017 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών και το από 27-06-2017
πρακτικό εξέτασης ενστάσεων της αρμόδιας Επιτροπής καθώς και τις με αρ. 18036/15-06-2017 και
1205/30-06-2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν της
απόρριψης δύο υποψηφίων λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής και ακολούθως της
εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών που υπεβλήθησαν από τους δύο συμμετέχοντες, η προσφορά
της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρίας για τα τμήματα/τοπικές κοινότητες Προσηλίου και
Χρυσοκελλαριάς - για τα οποία το υποβληθέν αίτημα έχει ως νομική βάση τη διάταξη του αρθ. 26 παρ. 2
περ. β' του ν. 4412/16 - δεν έγινε αποδεκτή λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής, οπότε ο
διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος ως προς αυτά (Ιστορικό υπό 4, 5 και 6).
γ) Ως προς τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης
Στο προσκομισθέν στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχέδιο απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, ρητώς αναφέρεται ότι κατά τη διαδικασία προσφυγής στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης ως προς τα τμήματα για τα οποία το υποβληθέν αίτημα έχει ως νομική βάση τη
διάταξη του αρθ. 32 παρ 2 περ. α' του ν. 4412/16 θα ακολουθηθούν χωρίς ουσιώδη τροποποίηση οι όροι
που τέθηκαν με τη με αριθ. 23511/28-04-17 διακήρυξη του προηγηθέντος ηλεκτρονικού ανοικτού
διεθνούς διαγωνισμού.
23. Εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του
άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016 για την ανάθεση των υπηρεσιών δακοκτονίας ως προς τα
τμήματα του προηγηθέντος διεθνούς διαγωνισμού για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά,
προϋπολογισμού 101.595,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β' του
του ν. 4412/2016 προϋπολογισμού 13.959,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προς τα τμήματα
για τα οποία στον εν λόγω διαγωνισμό κατατέθηκαν προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές.

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 Πελοποννήσου-Περιφερειακής
Ενότητας Μεσσηνίας, 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 ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας
Μεσσηνίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, ως προς τα τμήματα του
προηγηθέντος διεθνούς διαγωνισμού για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, προϋπολογισμού
101.595,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β' του
του ν. 4412/2016 προϋπολογισμού 13.959,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προς τα τμήματα
για τα οποία στον εν λόγω διαγωνισμό κατατέθηκαν προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές, λόγω
συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης

13

