ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 83
(του αρ. 2, παρ. 2, περ. γ`, υποπερ. δδ` του ν. 4013/2011)
Στην Αθήνα σήμερα 9 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00 π.μ. και
επί της οδού Κεφαλληνίας 45, όπου 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. Μέλη :

Λουρίκας Δημήτριος
Σταθακόπουλος Δημήτριος
Στυλιανίδου Μαρία

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν
προσήλθαν, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Αντωνοπούλου Μαρία, Π.Ε Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Γούναρη Ελένη, Τοπογράφος Μηχανικός, Ειδικό Επιστημονικό
Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η κ. Καξιρή Χριστίνα,
Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων της Διεύθυνσης Νομικών
Υπηρεσιών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και η εισηγήτρια κ. Γούναρη Ελένη, 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, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατά τη διάταξη του άρθρου 32

παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για
τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην Περιφερειακή
Ενότητα Λακωνίας προϋπολογισμού 88.310,40 € πλέον Φ.Π.Α., σε συνέχεια εν
μέρει άγονου διεθνούς διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 708.986,50 € μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Με το υπ' αρ. Πρωτ. Οικ. 182164/26677/12-07-2017 αίτημα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής Αρχή) που παρελήφθη στις 13-072017 (αρ. Πρωτ. Εισερχ. 4519), η Περιφέρεια Πελοποννήσου αιτείται την παροχή
σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) ν.
4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κατά τη διάταξη του άρθρου 32
παρ. 2 περ. α' του ν.4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για
τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην Περιφερειακή
Ενότητα Λακωνίας, αναφορικά με έξι (6) τμήματα, ήτοι των υπ' αρ. 12, 14, 15, 16,
24 και 25, εκ των αρχικώς σαράντα (40) δημοπρατηθέντων, συνολικού
προϋπολογισμού 88.310,40 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Αναλυτικά τα έξι (6) τμήματα για τα οποία υπεβλήθη το αίτημα για προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης, είναι τα εξής:
Τμήμα 12: 'ΤΚ Αγγελώνας-Άγιος Ιωάννης Μονεμβασιάς', π/υ 17.053,80 € πλέον ΦΠΑ
Τμήμα 14: 'ΤΚ Τάλαντα Μονεμβασιάς', π/υ 7.141,20 € πλέον ΦΠΑ
Τμήμα 15: 'ΤΚ Άγιος Νικόλαος Μονεμβασιάς', π/υ 7.451,10 € πλέον ΦΠΑ
Τμήμα 16: 'ΤΚ Νόμια Δήμου Μονεμβασιάς', π/υ 9.979,20 € πλέον ΦΠΑ
Τμήμα 24: 'ΤΚ Παπαδιάνικα Δήμου Μονεμβασιάς', π/υ 29.360,40 € πλέον ΦΠΑ
Τμήμα 25: 'ΤΚ Φοινίκι Δήμου Μονεμβασιάς', π/υ 17.324,70 € πλέον ΦΠΑ
Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά
1. Από το φάκελο της υπόθεσης και τα περιεχόμενα σε αυτόν στοιχεία και σχετικά
έγγραφα προκύπτουν τα ακόλουθα:
1.1 Στις 14-12-2016 απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) Προκαταρκτική Προκήρυξη σχετικά με τον εν
θέματι διαγωνισμό στην οποία, ως προγραμματισμένη ημερομηνία για την
έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης, αναφέρεται η 19-05-2017, ενώ το
εκτιμώμενο κόστος κυμαίνεται μεταξύ 550.000,00 € έως και 950.000,00 €,
πλέον ΦΠΑ.
1.2 Με την υπ' αρ. 638/27-04-2017 και με (ΑΔΑ: 6Ι2Κ7Λ1-ΝΨΟ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι όροι
και η σύνταξη της διακήρυξης του εν θέματι ηλεκτρονικού, τακτικού,
ανοικτού (διεθνούς) μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης
708.986,50 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

1.3 Με την με αριθ. Πρωτ. Οικ. 106956/16186/27-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΓ157Λ1-3ΦΥ και
ΑΔΑΜ 17PROC006125373 2017-05-02) διακήρυξη προκηρύχτηκε διεθνής ανοικτός
ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 708.986,50 €
πλέον ΦΠΑ, για την ανάθεση της εν θέματι σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε: '..... η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)...'.
1.4 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι: '......η ανάδειξη εργολάβων για την
εκτέλεση δολωματικών από εδάφους ψεκασμών για την καταπολέμησης του δάκου
της ελιάς σε περιοχές ελαιώνων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και για το
διάστημα από 15-06-2017 έως 15-11-2017. Ο διαγωνισμός αναφέρεται σε
5.735.400 προστατευμένα ελαιόδεντρα....και το έργο αποτελείται από σαράντα (40)
τμήματα-εργολαβίες. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή
περισσότερα τμήματα.....'.
Στο άρθρο 4 της οικείας διακήρυξης με τίτλο: ‘Λόγοι αποκλεισμού – Κριτήρια
επιλογής’ και ειδικότερα όσον αφορά την καταλληλότητα άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας ορίζεται πως: ‘……Οι οικονομικοί φορείς
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών......Για την απόδειξη άσκησης
γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος απαιτείται σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης....'.
Επιπλέον, στο άρθρο 25 της οικείας διακήρυξης με τίτλο: 'Ειδικοί όροι' αναφέρεται
πως: '........α) Οικονομικός φορέας που υποβάλει προσφορά σύμφωνα με την
παρούσα, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό αναδόχου
υπηρεσιών παγιδοθεσίας που επίσης διενεργεί ή θα διενεργήσει η ΠΕ
Λακωνίας για το ίδιο έτος, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των
προσφορών στις οποίες συμμετέχει, β) Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το
δικαίωμα εξαίρεσης περιοχών των οποίων εκτιμάται ότι δεν υφίστανται οι
απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος (καρποφορία
μικρότερη του 25% της πλήρους παραγωγής, αδυναμία συνεργασίας με
δημοτικές-τοπικές αρχές, μη εξεύρεση απαραίτητου προσωπικού, μη
εγκατάστασης προσωπικού παγιδοθεσίας, απουσία δακοπληθυσμού που να
αιτιολογεί ψεκασμό)....'.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης: '....Κάθε προσφορά συμμετοχής
στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, το ύψος της οποίας υπολογίζεται στο 2% επί της εκτιμώμενης
αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/ων....'.
Περαιτέρω: '....Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της
Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α....΄.

1.5 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 28-04-2017 ενώ δημοσιεύτηκε στις 29-04-2017. Συνακόλουθα,
η διακήρυξη (αρ. πρωτ οικ. Οικ. 106956/16186/27-04-2017 και ΑΔΑ: ΑΔΑ:
ΩΓ157Λ1-3ΦΥ), αναρτήθηκε στη ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’ στις 02-05-2017, ενώ περίληψη
αυτής δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 214/05-05-2017) και στις εφημερίδες: α)
'ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ΄, ΄ΘΑΡΡΟΣ', ‘ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ’, 'ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ΄(ημερ. Δημ. 04-05-2017) και β) 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ'
(ημερ. Δημ. 08-05-2017). Επιπλέον, στις 09-05-2017 απεστάλη στο
Επιμελητήριο Λακωνίας προς ενημέρωση, αναρτήθηκε με αποδεικτικό
ανάρτησης στην έδρα της αναθέτουσας αρχής καθώς και στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου www.p pel .gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) την 02-05-2017. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε η 01-06-2017 και ώρα 23:30:00, ενώ ως
ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίστηκε η 02-052017. Ως ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών ορίστηκε η 0 8-06-2017.
2. Στις 08-06-2017 η αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στο άνοιγμα των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών του εν θέματι
διαγωνισμού, προκειμένου να συντάξει το Πρακτικό 1. Διαπιστώθηκε πως
είχαν υποβάλλει προσφορά δέκα (10) οικονομικοί φορείς ήτοι: α)
'ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ', β) 'ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ', γ) 'ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ', δ) 'ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ',
ε)
'ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ', στ) 'ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΚΕΑΣ΄, ζ) 'ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ', η) 'ΒΑΣΙΛΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ΄, θ)
'ΚΑΤΑΒΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ΄ και ι) 'ΚΡΥΠΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ'. Μετά την ολοκλήρωση του
ελέγχου η Επιτροπή γνωμοδότησε, μεταξύ άλλων, '..... υπέρ της κήρυξης του
Διαγωνισμού ως άγονου για τα τμήματα – εργολαβίες: ΑΓΓΕΛΩΝΑ-ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ., ΤΑΛΑΝΤΑ, ΦΟΙΝΙΚΙ, ΝΟΜΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΙΩΝ,
ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, στα οποία δεν έχει
κατατεθεί φάκελος προσφοράς.....'
2.1 Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την υπ' αρ.
1030/15-06-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 7ΖΠΡ7Λ1-1ΔΚ) αποφάσισε ομόφωνα την
έγκριση του Πρακτικού Νο 1 ως συντάχθηκε και '......την εφαρμογή του
άρθρο 15 της διακήρυξης (Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα προσφυγής
στην διαδικασία που προβλέπετε στο άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 –
διαπραγμάτευση
χωρίς
προηγούμενη
δημοσίευση)....'
για
τα
προαναφερθέντα τμήματα για τα οποία δεν έχει κατατεθεί φάκελος
προσφοράς.
2.2 Στις 30-06-2017 η αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στο άνοιγμα
των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων και συνέταξε το Πρακτικό
Νο 2. Στο εν λόγω Πρακτικό, η Επιτροπή μεταξύ άλλων, γνωμοδότησε:
'.....Υπέρ της εξαίρεσης του Τμήματος-Εργολαβίας Τ.Κ. ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΟΙΩΝ λαμβάνοντας υπόψη ...... έγγραφο διμελούς κλιμακίου αυτοψίας
εποπτών δακοκτονίας έτους 2017 σύμφωνα με το οποίο εισηγούνται όπως
εξαιρεθεί του προγράμματος δακοκτονίας το Τμήμα-Εργολαβία Τ.Κ. ΆΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΙΩΝ με το σκεπτικό της μειωμένης καρποφορίας σε ποσοστό
μικρότερο του 25% ........(άρθρο 25 παρ. 2 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» της Διακήρυξης)
(βλ. 1.4 ιστορικού).....'.
2.3 Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την υπ' αρ.
1256/07-07-2017 απόφαση (ΑΔΑ: Ω6607Λ1-7Τ0) αποφάσισε ομόφωνα την
έγκριση του Πρακτικού Νο 2 ως συντάχθηκε.
3. Η αναθέτουσα αρχή με την υπ’ αρ. πρωτ. 181942/26614/12-07-2017 βεβαίωσή
της βεβαιώνει πως: ‘…έως σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία ένσταση ή
προδικαστική προσφυγή για τον ανωτέρω διαγωνισμό, ούτε έχει προσφύγει
συμμετέχοντας κατά των όρων της διακήρυξης....΄.
3.1 Περαιτέρω, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με
την υπ' αρ. 1255/07-07-2017 απόφαση (ΑΔΑ: Ω13Ε7Λ1-7ΨΩ) ενέκρινε σχέδιο
απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Αρχής, για τον
από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας για τα τμήματα: α) Τμήμα 12 : 'ΤΚ
Αγγελώνας-Άγιος Ιωάννης Μονεμβασιάς', β) Τμήμα 14 : 'ΤΚ Τάλαντα
Μονεμβασιάς', γ) Τμήμα 15 : 'ΤΚ Άγιος Νικόλαος Μονεμβασιάς', δ) Τμήμα 16 :
'ΤΚ Νόμια Δήμου Μονεμβασιάς', ε) Τμήμα 24 : 'ΤΚ Παπαδιάνικα Δήμου
Μονεμβασιάς' και στ) Τμήμα 25 : 'ΤΚ Φοινίκι Δήμου Μονεμβασιάς',
συνολικού προϋπολογισμού 88.310,40 € πλέον ΦΠΑ, για τα οποία δεν
υποβλήθηκαν προσφορές. Στον εγκεκριμένο αυτό σχέδιο απόφασης
αναφέρεται ρητά ότι: '.....η ανωτέρω προσφυγή στη διαδικασία αυτή
εντάσσεται στις διατάξεις της περ α της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
4412/2016......και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ουσιώδης
τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης....'.
4. Κατόπιν των ανωτέρω, η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το υπ' αρ. Πρωτ. Οικ.
182164/26677/12-07-2017 έγγραφο – αίτημά της και τα συνημμένα σε αυτό
έγγραφα υπέβαλε στην Αρχή σχέδιο απόφασης προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης και αιτείται τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής για προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 32 παρ.2α για τα
τμήματα:
Τμήμα 12: 'ΤΚ Αγγελώνας-Άγ. Ιωάννης Μονεμβασιάς', π/υ 17.053,80 € πλέον ΦΠΑ,
Τμήμα 14: 'ΤΚ Τάλαντα Μονεμβασιάς', π/υ 7.141,20 € πλέον ΦΠΑ,
Τμήμα 15: 'ΤΚ Άγιος Νικόλαος Μονεμβασιάς', π/υ 7.451,10 € πλέον ΦΠΑ,
Τμήμα 16: 'ΤΚ Νόμια Δήμου Μονεμβασιάς', π/υ 9.979,20 € πλέον ΦΠΑ,
Τμήμα 24: 'ΤΚ Παπαδιάνικα Δήμου Μονεμβασιάς', π/υ 29.360,40 € πλέον ΦΠΑ,
Τμήμα 25 : 'ΤΚ Φοινίκι Δήμου Μονεμβασιάς', π/υ 17.324,70 € πλέον ΦΠΑ,
ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 88.310,40€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο
5. 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 [...]».

6. 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”.
7. 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”.
8. 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'”.

9. 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”.
10. Η διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016, ενσωματώνει

την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ, και στην οποία ορίζεται: “2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις
κατωτέρω περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία
είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από
τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη,
εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και
με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά
από αίτημα της”.
11. 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”.
12. Το άρθρο 61 του ν. 4412/2016 ορίζει: “4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν
να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις: α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με

κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 18, β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου, γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς
εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού, δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά
την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,.....”.
13. Το άρθρο 379 παρ. 1 & 2 του ως άνω νόμου ορίζει: “1. Η ισχύς των
διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους
διατάξεις του. 2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η
χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την
παράγραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο
67 και τα άρθρα 270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την
παράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των άρθρων 22, 36,
37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79 και των άρθρων 258 και 259 αρχίζει:
α) Την 25η Ιουλίου για: αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)]
που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143).ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86
παράγραφος 6) που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για: αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). ββ) Το σύνολο διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες
αρχές του παρόντος. γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων

έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες
φορείς.
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.”
ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση
14. Το υπό εξέταση αίτημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 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
88.310,40 € χωρίς Φ.Π.Α., που αποτελεί τμήμα σύμβασης προϋπολογισμού
708.986,50 € πλέον ΦΠΑ., συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής κατ’ άρθρο 2
παράγραφος 2 περίπτωση γ` υποπερίπτωση δδ` του ν. 4013/2011, όπως
ισχύει, για την παροχή σύμφωνης γνώμης .
15. 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-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, C84/03, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλ. 2005, Ι-13947, σκέψη 48).
16. 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 την προϋπόθεση: 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.
(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).
17. Στην προκείμενη περίπτωση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου επικαλείται ρητά
ως νομική βάση θεμελίωσης του αιτήματός της τις διατάξεις του άρθρου 32,
παράγραφος 2 εδάφιο α' του Ν. 4412/2016.
Εν προκειμένω, από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου της υπό κρίση
υπόθεσης, προκύπτουν τα εξής:
18.1 Ως προς την προϋπόθεση της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας
ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας:
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την υπ' αρ. πρωτ. Οικ. 106956/16186/27-042017 διακήρυξη διενήργησε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό,
συνολικού προϋπολογισμού 708.986,50 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον από εδάφους ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του
Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.
Η εν λόγω σύμβαση υποδιαιρείται σε σαράντα (40) Τμήματα. Για τα τριάντα
τρία (33) τμήματα υπεβλήθησαν προσφορές και ο διαγωνισμός είναι σε
εξέλιξη, ενώ για τα υπόλοιπα επτά (7) δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος
υποψήφιος ανάδοχος.
Για ένα (1) τμήμα εξ' αυτών, ήτοι για την Τ.Κ. 'ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΙΩΝ',
αποφασίστηκε η εξαίρεση του από το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2017
λόγω της μειωμένης καρποφορίας σε ποσοστό μικρότερο του 25%, σύμφωνα
με το Πρακτικό 2 (βλ. 2.2 ιστορικού). Για τα υπόλοιπα έξι (6) τμήματα για τα
οποία και ζητείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής, δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος
υποψήφιος ανάδοχος.
Από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης σε σχέση με τον
διενεργηθέντα διαγωνισμό, δεν διαπιστώνονται ουσιώδες νομικές
πλημμέλειες οι οποίες να συνέχονται με το εν μέρει άγονο αποτέλεσμα του
διαγωνισμού ή να θεωρούνται ικανές να πλήξουν τη νομιμότητά του κατά τη
διεξαγωγή του εν θέματι διαγωνισμού.
Ωστόσο, σημειώνεται ότι στους όρους της διακήρυξης (άρθρο 25, βλ. 1.4
ιστορικού) προβλέφθηκε πως: “Οικονομικός φορέας που υποβάλει προσφορά
σύμφωνα με την παρούσα, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό
αναδόχου υπηρεσιών παγιδοθεσίας που επίσης διενεργεί ή θα διενεργήσει
η ΠΕ Λακωνίας για το ίδιο έτος, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των
προσφορών στις οποίες συμμετέχει”.

Ο τεθείς όρος δύναται να συνιστά περιοριστικό όρο ως προς τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για τον εν θέματι διαγωνισμό, ο οποίος
καταρχάς δεν περιλαμβάνεται στους περιοριστικά απαριθμούμενους στο
σχετικό άρθρο της Οδηγίας λόγους αποκλεισμού και εν τέλει εισάγει
τεκμήριο για τον αποκλεισμό του συνόλου των προσφορών οποιουδήποτε
υποψηφίου αναδόχου από το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων για
τους από εδάφους δολωματικούς ψεκασμό που διενεργείται στην ΠΕ
Λακωνίας για το ίδιο έτος (βλ. και απόφαση 57/2017 της Αρχής).
Πλην όμως, ως ήδη έχει προαναφερθεί στο διαγωνισμό υπήρξε συμμετοχή
δέκα (10) οικονομικών φορέων.
18.2. Ως προς τη μη υποβολή προσφοράς ή τη μη ύπαρξη κατάλληλης
προσφοράς ή τη μη ύπαρξη υποψηφίου:
Στο από 08-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορούσε το
άνοιγμα και έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών (εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1030/15-06-2017 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου) αναφέρεται
ρητά ότι: ‘……για τα τμήματα – εργολαβίες: ΑΓΓΕΛΩΝΑ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ.,
ΤΑΛΑΝΤΑ, ΦΟΙΝΙΚΙ, ΝΟΜΙΑ, ....ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ,
........ δεν έχει κατατεθεί φάκελος προσφοράς.....'
18.3. Ως προς τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης:
Από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, ήτοι από το
υποβληθέν αίτημα της αναθέτουσας αρχής καθώς και από το υποβληθέν
σχέδιο απόφασης το οποίο ενεκρίθη με την υπ' αρ. 1255/07-07-2017
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
αναφέρεται ρητά ότι: '....η ανωτέρω προσφυγή στη διαδικασία αυτή
εντάσσεται στις διατάξεις της περ α της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
4412/2016......και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ουσιώδης
τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης....'.
IV. Συμπέρασμα
Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την
υπαγωγή αυτού στις προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του
τεθέντος ερωτήματος, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα αποφασίζει:
Την παροχή σύμφωνης γνώμης, επί του αιτήματος της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) ν. 4013/2011, για την
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατά
τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, για την ανάθεση
σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους
2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προϋπολογισμού 88.310,40 € πλέον

Φ.Π.Α., σε συνέχεια
εν μέρει άγονου διεθνούς διαγωνισμού συνολικού
προϋπολογισμού 708.986,50 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , λόγω συνδρομής
των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης

