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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ  

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

 

 

ΓΝΩΜΗ 

Δ26/2022 

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

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Στην Αθήνα σήμερα, την 11η Απριλίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 09.30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα στην Αθήνα, όπoυ 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 τη συνεδρίαση τα ακόλουθα: 

 
Προεδρεύων: Μιχαήλ Εκατομμάτης, Αναπληρωτής Πρόεδρος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

Αντιπρόεδρος: Αδάμ Καραγλάνης 

Μέλη:   Δημήτριος Σταθακόπουλος  

                  Μαρία Στυλιανίδου 

   Ερωφίλη Χριστοβασίλη 

  Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης 

     Βασιλική Σκαρτσούνη 

 
Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων. 

Εισηγητής: Ιωάννης Σταθακόπουλος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Αυτοτελές 
Γραφείο Θεσσαλονίκης). 

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν, ο εισηγητής, Ιωάννης Σταθακόπουλος (μέσω 
τηλεδιάσκεψης), η Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Αιτημάτων Διαπραγμάτευσης, Μαρία 
Παναγοηλιοπούλου, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχου, Μαριλένα Σιδέρη, οι οποίοι 
αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των Μελών της Αρχής και τη λήψη 
της απόφασης. 



2  

------------------------------------- 

Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια 
ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 174.066,00€ χωρίς Φ.Π.Α 
(215.841,84  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε συνέχεια διαγωνισμού ο οποίος απέβη εν μέρει 
άγονος.  

1. Με το με αρ. πρωτ. 17246/26.11.2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 7138/29/11/21) έγγραφο-

αίτημα του Δήμου Αίγινας προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (στο εξής και «Αρχή») και τα συνημμένα σε αυτό 

έγγραφα, όπως αυτό συμπληρώθηκε και διευκρινίστηκε με το αρ. πρωτ. 3245/16.03.22 έγγραφο 

(αριθμ. πρωτ. εισερχ. 1544/16.03.2022) και τα συνημμένα σε αυτό αρχεία, ο ως άνω φορέας αιτείται 

την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ' υποπερ. (δδ) του ν. 

4013/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2, περ. β' του ν. 4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης 

με αντικείμενο την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 

Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών», για το τμήμα Β του ως άνω 

αναφερόμενου διαγωνισμού, συνολικής αξίας 174.066,00€ χωρίς Φ.Π.Α (215.841,84  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για τα οποία ο -άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016- 

διαγωνισμός, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 264.066,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

(317.541,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), απέβη εν μέρει άγονος. 

Αναλυτικότερα, τα αιτούμενα τμήματα με τα στοιχεία της υπό ανάθεση σύμβασης σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο συνημμένο αντίστοιχο σχέδιο απόφασης και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν από 

την αιτούσα αναθέτουσα αρχή περιλαμβάνονται στον κάτωθι πίνακα: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

Α/Α ΕΙΔΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2020 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2021 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΥΟ ΕΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Α  ΓΑΝΤΙΑ       

1  Γάντια δερματοπάνινα ΖΕΥΓΗ 888 900 1788 2,5 4470 

2 Γάντια από PVC ΖΕΥΓΗ 432 444 876 3 2628 

3 Γάντια από νιτρίλιο ΖΕΥΓΗ 106 110 216 2 432 

4 
Γάντια από ύφασμα και 
νιτρίλιο 

ΖΕΥΓΗ 158 158 316 2 632 

5 
Γάντια ελαστικά μίας 
χρήσης 

ΚΟΥΤΙΑ/10
0 ΤΕΜ 

117 156 273 8 2184 

6 Γάντια Συγκολλητών ΖΕΥΓΗ 3 3 6 5,5 33 

7 Γάντια μονωτικά ΖΕΥΓΗ 4 4 8 10 80 
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Β   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ        

1 

  Κράνος για εργασίες σε 
ύψος και επιβλέποντες 
έργων 

ΤΕΜ 6 6 12 10 120 

2 

Κράνος δικύκλου ΤΕΜ 1 1 2 140 280 

    – Γ         
 ΓΥΑΛΙΑ − ΜΑΣΚΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

      

1 
Τύπου goggles για 
προστασία από χημικούς ή 
μηχανικούς κινδύνους 

ΤΕΜ 142 142 284 13 3692 

2 
Προστασίας από ηλιακή 
ακτινοβολία 

ΤΕΜ 80 81 161 20 3220 

3 Ασπίδιο  0     

4 
Ασπίδιο προστασίας από 
ηλεκτρικό τόξο 

ΤΕΜ 2 2 4 55 220 

5 Ασπίδιο με πλέγμα  0     

6 Οξυγονοκόλλησης goggles ΤΕΜ 3 3 6 13 78 

7 
Μάσκα 
ηλεκτροσυγκόλλησης 

ΤΕΜ 5 5 10 45 450 

Δ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ       

1 Μάσκα μιάς χρήσης ΤΕΜ 2100 4800 6900 2,5 17250 

2 Φίλτρο μάσκα P1με φίλτρα  ΤΕΜ 990 1023 2013 20 40260 

3 
Μάσκα ημίσεως προσώπου 
με φίλτρα Α1Ρ3 ή 
ισοδύναμη φιλτρόμασκα 

ΤΕΜ 55 55 110 24 2640 
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4 
Μάσκα ολόκληρου 
προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ 
2 Ρ3 

ΤΕΜ 45 45 90 80 7200 

5 Αναπνευστική συσκευή 

 

 

 

 

 

 

6 
Ανταλλακτικά φίλτρων 
μάσκας Ρ1 

ΤΕΜ 990 1023 2013 4 8052 

7 
Ανταλλακτικά φίλτρων 
Α1Ρ3 

ΤΕΜ 55 55 110 7 770 

8 
Ανταλλακτικά φίλτρων 
ΑΒΕΚ 2 Ρ3 

ΤΕΜ 45 45 90 21 1890 

Ε 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

       

1 Ανακλαστικά γιλέκα ΤΕΜ 210 212 422 7,5 3165 

2 Νιτσεράδες ΤΕΜ 160 160 320 20 6400 

3 Φόρμες  εργασίας  ΤΕΜ 70 72 142 75 10650 

4 Καπέλα τύπου μπειζμπολ ΤΕΜ 76 76 152 2,5 380 

5 Αδιάβροχες ποδιές ΤΕΜ 4 7 11 15 165 

6 Ποδιές συγκολλητών ΤΕΜ 5 5 10 15 150 

7 Πυρίμαχες στολές  0     

8 
Στολές προστασίας από 
χημικά 

ΤΕΜ 45 45 90 12 1080 

9 Μπουφάν αδιάβροχο ΤΕΜ 67 67 134 90 12060 

10 Παντελόνια εργασίας ΤΕΜ 101 102 203 25 5075 

11 Μπλουζάκια  t-shirt ΤΕΜ 99 100 199 20 3980 

Ζ  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ       

1 Γαλότσες ΖΕΥΓΗ 166 170 336 20 6720 

2 Γαλότσες μηρού   0     

3 Άρβυλα ΖΕΥΓΗ 190 192 382 50 19100 

Η ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       

1 
Ολόσωμες εξαρτήσεις, 
ανακόπτες, αποσβεστήρες 

      

2 Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα ΖΕΥΓΗ 24 24 48 7,5 360 
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3 Μονωτικά εργαλεία ΣΕΤ 2 2 4 200 800 

4 Επιγονατίδες ΖΕΥΓΗ 36 36 72 20 1440 

5 
Επιγονατίδες ειδικές για 
μηχανάκι 

ΖΕΥΓΗ 1 1 2 10 20 

6 Παπούτσια αντιολισθητικά ΖΕΥΓΗ 26 34 60 80 4800 

7 Ρόμπες υφασμάτινες ΤΕΜ 8 12 20 25 500 

8 
Παπούτσια ασφαλείας 
ηλεκτρολόγου 

ΖΕΥΓΗ 4 4 8 80 640 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΥΟ ΕΤΩΝ  :   174.066,00  

   ΦΠΑ 24% : 41.775,84 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΥΟ ΕΤΩΝ  :  215.841,84 

 

Ι. Ιστορικό- πραγματικό πλαίσιο 

2. Από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, τα αναφερόμενα στο κρινόμενο 

αίτημα και στα συνυποβληθέντα αρχικώς και συμπληρωματικώς έγγραφα και στοιχεία, 

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

2.1 Για την κάλυψη των αναγκών σε Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου Αίγινας & του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, για δύο έτη, συντάχθηκε 

από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η υπ΄αριθμ. 1/2020 μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού  

264.066,00€ χωρίς ΦΠΑ και 317.541,84€ με ΦΠΑ  όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Περιγραφή 

Αγαθού/ώ 

Τεχνικά 

χαρακτηρ 

ιστικά 

(διαστάσ εις, 

χρώμα, υλικό 

κατασκευ ής 

κ.α.) 

CPVS Ποσότητα Ενδεικτική 

Τιμή 

μονάδος 

Ενδεικτικό 

Κόστος (€) χωρίς 

ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 

13%(€) ή 24% 

Συνολικό 

Ενδεικτικό 

Κόστος(€)  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 03333000-4 75.000,00 1,20 €/lt 90.000,00 (Φ.Π.Α. 13%) 

11700,00 

101.700,00 
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ΕΡΓΑΤΟΤΕΧ ΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ΓΑΛΑ) ΔΥΟ ΕΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧ ΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΟ 

ΕΤΩΝ’ 

 18100000-0 σύμφωνα με 

την 

Προμέτρηση 

της υπ'αρ. 

1/2020 μελέτη 

του Δήμου 

Αίγινα 

σύμφωνα με 

τον 

προϋπολογι 

σμό της υπ' 

αρ. 1/2020 

μελέτη του 

Δήμου 

Αίγινας 

174.066,00 (Φ.Π.Α. 24%) 

41.775,84 

215.841,84 

ΣΥΝΟΛΑ : 264.066,00 53.475,84 317.541,84 

 

2.2 Με την υπ’ αριθμ. 73/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας, η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου, αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 1/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους Διακήρυξης του Διαγωνισμού, για την προμήθεια 

με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού και Γάλα για το Δήμο 

Αίγινας & το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, δυο ετών», συνολικού προϋπολογισμού 264.066,00 € 

χωρίς ΦΠΑ και 317.541,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

2.3 Ακολούθως, με την με αριθμ. 13054/11-9-2020 Διακήρυξη, ο Δήμος Αίγινας προκήρυξε τη 

διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού, άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016,  διαγωνισμού, με 

τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών», με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, και συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 264.066,00 € χωρίς ΦΠΑ και 317.541,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

H διενέργεια του διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος ορίστηκε με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16/11/2020 και τα υπό 

προμήθεια είδη ομαδοποιήθηκαν ανά είδος όπως περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα 

(βλ. ως άνω υπό παρ.2.1) σε δύο (2) γραμμές-ομάδες-τμήματα στην αναλυτική διακήρυξη, στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) καθώς και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

2.4 Σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της αναλυτικής διακήρυξης (Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης) προβλέφθηκε ότι:  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Τεύχος της 

Μελέτης της Προμήθειας υπ’ αριθμ. 1/2020 (Παράρτημα) της διακήρυξης. 
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 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

2.5 Με το άρθρο 2.3.1  της αναλυτικής διακήρυξης  (Κριτήριο ανάθεσης) ορίστηκε ότι: 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά 

βάσει τιμής. 

2.6 Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της αναλυτικής διακήρυξης (Περιεχόμενα Φακέλου (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά) ορίσθηκε ότι: 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα Αρχή στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών. 

2.7 Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της αναλυτικής διακήρυξης  (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) ορίσθηκε ότι: 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 

102 του ν. 4412/2016 και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης., 

2.8 Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 της αναλυτικής διακήρυξης   (Λόγοι απόρριψης προσφορών) ορίσθηκε 

ότι: 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

«[…] η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης 

Επί πλέον σύμφωνα στο Παράρτημα Γ της Διακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές-Ομάδα Β))  

καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των υπό προμήθεια μέσων προστασίας εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.   

2.9 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της αναλυτικής διακήρυξης (Εγγύηση συμμετοχής), η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίσθηκε σε ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της 

εκτιμώμενης αξίας του Τμήματος ή των Τμημάτων της σύμβασης για το (τα) οποίο (α) κατατέθηκε 

προσφορά, εκτός Φ.Π.Α..  

. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 

2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 5.281,32 Ευρώ, εφ’ 



8  

όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που 

θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ειδών ως 

αυτά καθορίζονται στη μελέτη 1/2020 

 Τέλος στο άρθρο 4.1 [Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)] της διακήρυξης ορίσθηκε επίσης ότι η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

2.10 Περίληψη των ουσιωδών όρων και στοιχείων της ως άνω διακήρυξης,  απεστάλη ηλεκτρονικά 

προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε) στις 9.10.2020 και 

δημοσιεύτηκε στις 14.10.2020 με κωδικό 2020-133512-NF02-EL. Επίσης, περίληψη της ανωτέρω 

προκήρυξης,  δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» την 13.10.2020, «ΠΑΛΜΟΣ» την 

16.10.2020 και στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»  την 13.10.2020. Όπως προκύπτει από σχετική αναφορά 

στο σημείο Ι.1 της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) 

περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aigina.gr στις 

12.10.2020 με δυνατότητα ηλεκτρονικής διάθεσης των τευχών  στους υποψηφίους. Η διακήρυξη 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με κωδικό ΑΔΑΜ 

20ΡROC007459086 2020-10-12 και ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

συστήματος (κωδικός ανάρτησης: Διαγωνισμός 100217/12.10.2020). Ως ημερομηνία έναρξης 

υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 12-10-2020 και ως ημερομηνία λήξης η 16-11-2020.  

2.11 Μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία - ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών υποβλήθηκαν 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τρεις (3) προσφορές από τις 

εταιρείες «TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E», «CONIK ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ & ΣΙΑ Α.Ε.» και 

«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ A.E.». Συγκεκριμένα σύμφωνα με το, από 05-01-2020, 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, διαπιστώθηκε ότι  η κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία καυσίμων 

«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ A.E.» αφορούσε στον Α Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 1/2020 μελέτης, ήτοι 

για την “προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ( ΓΑΛΑ) , δύο ετών” ενώ 

οι κατατεθείσες προσφορές από τις εταιρείες  «TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E» και «CONIK 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ & ΣΙΑ Α.Ε.» αφορούσαν στο Β Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 1/2020 

μελέτης, ήτοι για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού δύο ετών».   

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των ως άνω 

αναφερομένων εταιρειών έχοντας υπόψη το Άρθρο 2.4.3.2 Περιεχόμενα Φακέλλου “ Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” της Διακήρυξης και την υπ. αρ, 1 Μελέτη – Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών με τίτλο: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του 

Δήμου Αίγινας & του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας , δύο ετών . ΟΜΑΔΑ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΑΛΑ) ΔΥΟ ΕΤΩΝ ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

90.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) . ΟΜΑΔΑ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 174.066,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) . 

http://www.aigina.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ειδικότερα για την αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β ήτοι για 

την “ προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού, δύο ετώνΕιδικότερα για την 

ομάδα Β η επιτροπή διαπίστωσεότι: 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το 

άρθρο 100 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, τα ακόλουθα: 

 Την αποδοχή των προσφορών των εταιριών 

• TREND CONCEPT INTERNATIONAL – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΤΣΕΩΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία TREND CONCEPT INTERNATIONALA.E με έδρα  Ζωγράφου 

Αττικής, οδός Παπαδιαμαντοπουλου 98 με ΑΦΜ 094492179 

• ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε με την επωνυμία Conik&co , με έδρα την  Μάνδρα Αττικής, 

οδός Μπουμπουλίνας 7 με ΑΦΜ: 999629379 καθώς καλύπτουν τα ζητούμενα από την διακήρυξη 

δικαιολογητικά και τις τεχνικές απαιτήσεις ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, 

ήτοι την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

2.12 Ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών όπου σύμφωνα με το, 

από 01-02-2021, 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της Επιτροπής Διαγωνισμού, διαπιστώθηκε και έγινε αποδεκτή η 

οικονομική προσφορά των κάθε μια ως άνω αφιερωμένων συμμετεχουσών εταιρειών και η Επιτροπή 

εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή μεταξύ άλλων τα εξής: 

Α) Την έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης – Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών και του 

Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών 

Β) Την ανάδειξη της εταιρίας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία 

ZOUBOULAKIS  SA με έδρα  Βασ. Αλεξάνδρου 84 ΤΚ 12134 Περιστέρι  ΑΦΜ: 093314039  ΦΑΕ: 

ΑΘΗΝΩΝ, EMAIL:info@zouboulakis.gr ως προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 

Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών» ΟΜΑΔΑ Α): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΓΑΛΑ) ΔΥΟ ΕΤΩΝ)  , καθώς η προσφορά της 

είναι μοναδική, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές , 

αντί συνολικού ποσού  100.852,50 ευρώ με ΦΠΑ 24%  .       

Γ) Την ανάδειξη της εταιρίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε με την επωνυμία Conik&co με 

έδρα την  Μάνδρα Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 7 με ΑΦΜ: 999629379  ΦΑΕ: ΑΘΗΝΩΝ , 

EMAIL:info@conik.gr ως προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών» ΟΜΑΔΑ Β): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΔΥΟ ΕΤΩΝ)  , καθώς η προσφορά της είναι  πλήρης , 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή αντί συνολικού ποσού 132.535,79  ευρώ με ΦΠΑ 24%  .            
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2.13 Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την με αριθμ. 36/0.02.2020 απόφασή της (ΑΔΑ: 

62ΜΔΩ68-ΡΝΗ) ενέκρινε το 1ο/03.03.2020 & 2ο/04.03.2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020 του Δήμου Αίγινας, ως έχουν συνταχθεί και 

υπογραφεί αρμοδίως, κήρυξε ως προσωρινούς αναδόχους, για τον Α τμηματικό προϋπολογισμό, ήτοι 

για την “προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ( ΓΑΛΑ) , δύο ετών” την 

εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και για τον Β τμηματικό προϋπολογισμό 

ήτοι για την προμήθεια “προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού δύο 

ετών” την εταιρεία  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΏ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε με την επωνυμία Conik&co.  

2.14 Κατά της ως άνω αναφερόμενης αποφάσεως του Δήμου Αίγινας και εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας, προσέφυγε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η εταιρεία η οποία 

δεν επελέγη (TREND CONCEPT INTERNATIONAL – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΕΝΔYΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E.), ασκώντας 

σχετική προδικαστική προσφυγή με αριθμ. ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/1513/27.07.2021 κατά το σκέλος εκείνο με το 

οποίο ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του ως άνω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και για 

το τμήμα Β΄ αυτού, η εταιρεία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε θέτοντας ζητήματα τεχνικών 

προδιαγραφών στην προσφορά της προσωρινής αναδόχου αλλά και πλημμέλειες που αναφέρονται 

στην οικονομική της προσφορά.  

2.15 Με το από 23-2-2021 έγγραφο της η ΑΕΠΠ κάλεσε τον Δήμο Αίγινας να προβεί στην κοινοποίηση 

της προσφυγής μέσω του συστήματος του ηλεκτρονικού τύπου του Διαγωνισμού σε κάθε 

ενδιαφερόμενο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής και να της διαβιβασθούν 

τα αποδεικτικά κατάθεσης κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους.      

2.16 Με το με αριθ. πρωτ. 2419/23-2-2021 έγγραφο του ο Δήμος Αίγινας απέστειλε στην ΑΕΠΠ τα 

σχετικά έγγραφα κοινοποίησης της ως άνω αναφερόμενης προσφυγής και επιπλέον την ενημέρωσε 

όπως κάτωθι: 

Σας ενημερώνουμε ότι για τον ανωτέρω αριθμό συστήματος, θα παρασχεθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

πρόσβαση στην υπηρεσίας σας. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017, θα 
προβούμε σε κοινοποίηση της προδικαστικής προσφυγής μέσω του συστήματος «επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ, προς κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασης στην διαδικασία εξέτασης της προσφυγής σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του Κανονισμού. 

2.17 Με το με αριθ. πρωτ. 2907/04-03-2021 έγγραφο ο τεχνικός ασφαλείας του Δήμου Αίγινας κατέθεσε 

τις απόψεις του επί της ως άνω αναφερόμενης προδικαστικής προσφυγής, για τις φερόμενες τεχνικές 

πλημμέλειες της προσφοράς της προσωρινής αναδόχου εταιρείας προκειμένου να σταλούν ενώπιων 

της ΑΕΠΠ. Στις απόψεις του ο Τεχνικός ασφαλείας δέχθηκε τις αιτιάσεις της προσφυγής αναφορικά με: 

 α/ τα Γάντια Α1, Α2, Α5, β/ τα γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία, γ/ το κράνος 

προστασίας κεφαλής με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόσο, δ/ τα ανακλαστικά 
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γιλέκα, ε/ τις νιτσεράδες, στ/ τα μπουφάν εργασίας, ζ/ τις γαλότσες, και η/τα αντιολισθητικά 

παπούτσια είναι βάσιμοι και πρέπει να γίνουν δεκτοί.  

2.18 Με σχετικό έγγραφο της η Νομική Σύμβουλος του Δήμου Αίγινας εισηγήθηκε προς τον Δήμο ότι:  

Κατόπιν τούτων, ενόψει και του νέου στοιχείου της ως άνω έκθεσης απόψεως του τεχνικού ασφαλείας, 

εισηγούμαι όπως η Ο.Ε. ανακαλέσει την απόφασή της κατά το τμήμα εκείνο με το οποίο επικύρωνε τα 

Πρακτικά Ι & ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού και ανακήρυσσε προσωρινό μειοδότη για το τμήμα Β΄ του 

διαγωνισμού την εταιρεία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε» και επαναπέμψει την υπόθεση 

ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού για τις δικές της ενέργειες. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το από 08.04.2022 (α.π. εισερχ. ΕΑΑΔΗΣΥ 1942/08-04-2022) ηλεκτρονικό 

μήνυμα της νομικής Συμβούλου του Δήμου Αίγινας προς την Αρχή,  αναφέρεται ότι: 

Σχετικά με τις νομικές διατάξεις στις οποίες ερείδεται η με αρ. 52/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αίγινας περί ανάκλησης της με αριθμό 36/8.2.2021 αποφάσεως της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι (73/5.01.2021) & ΙΙ (1304/01.02.2021) της Επιτροπής 

Διαγωνισμού του Δήμου Αίγινας για τον διαγωνισμό «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 

εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο 

ετών», πρέπει να σημειωθούν τα εξής: 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.2990/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) «Αρμόδιο 

για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι 

αρμόδιο για την έκδοσή της» ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου «Για την ανάκληση δεν 

είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης, εκτός αν 

ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών». 

Με το άρθρο αυτό, τίθενται διαδικαστικοί και μόνο κανόνες που διέπουν την ανάκληση των ατομικών 

διοικητικών πράξεων ορίζεται δηλαδή ποιο όργανο είναι αρμόδιο και ποια διαδικασία πρέπει να 

τηρείται για την ανάκληση. Ως προς το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, έχει 

παγίως κριθεί από την νομολογία πως οι διοικητικές πράξεις, ακόμη και όταν ρητώς χαρακτηρίζονται 

από τον νόμο ως οριστικές ή αμετάκλητες, μπορεί πάντοτε να ανακαλούνται για λόγους αναγόμενους 

στην νομιμότητά τους, κατ’ εφαρμογή των αρχών που διέπουν την ανάκληση των διοικητικών πράξεων 

(ΣτΕ 1208/2012, ΝοΒ 2012.1528, ΣτΕ 880/1998 7μελές, ΕλΔνη 40.832). Η ανάκληση είναι επιτρεπτή και η 

Διοίκηση μπορεί να επανέλθει είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων είτε 

φυσικά, όπως εν προκειμένω, όταν η νομιμότητα της υπό κρίση πράξεως βάλλεται κατόπιν σχετικώς 

ασκηθείσας προσφυγής.  

Η αρχή της νομιμότητας επιβάλλει στην Διοίκηση την ανάκληση και νόμιμης διοικητικής πράξης για τον 

λόγο ότι εκτιμώνται ήδη με διαφορετικό τρόπο τα αυτά πραγματικά περιστατικά, έστω και εάν από 

αυτήν δημιουργηθήκαν δικαιώματα ή πραγματική κατάσταση ευνοϊκή για τον διοικούμενο, υπό την 

προϋπόθεση ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος (βλ. ΣτΕ 3457/2007, 259/2005, 3011/2000, 

362/1998).  
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Τούτο ακολουθεί και η ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία 

δίδεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου και σε 

περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, να ακυρώσει μερικώς την διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της (Δείτε 

και ΔΕΚ, Απόφαση της 16.9.1999, υπόθεση C-27/98 [σκ. 23 & 25], ΔΕΚ απόφαση της 18.6.2002, 

υπόθεση C-92/2000 [σκ.41]). 

Προς τούτο φρονούμε πως ορθώς και νομίμως η Ο.Ε του Δήμου Αίγινας προέβη στην ανάκληση της με 

αρ. 36/2021 αποφάσεώς της. 

2.19 Κατόπιν των παραπάνω η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αίγινας με την υπ. αριθμ. 52/2021  

(ΑΔΑ:Ψ466Ω68-Β2Π) απόφαση ανακάλεσε την υπ. αριθμ. 36/2021 απόφαση της (βλ. ως άνω υπό παρ. 

2.12), και αποφάσισε: 

Ι. Την Ανάκληση της υπ αριθ. 36/2021 παράγραφος ΙΙΙ. αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι (73/5.01.2021) & ΙΙ (1304/01.02.2021) της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

Δήμου Αίγινας για τον διαγωνισμό «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών» κατά το 

σκέλος εκείνο με το οποίο ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του ως άνω ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και για το τμήμα Β΄ αυτού, η εταιρεία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε  

ΙΙ. Αποστέλλει τα ανωτέρω πρακτικά στην επιτροπή διαγωνισμού για επανεξέταση σύμφωνα με τα νέα 

στοιχειά που προέκυψαν. 

Σύμφωνα και με το από 08-04-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας με την Νομική Σύμβουλο του 

Δήμου Αίγινας διευκρινίσθηκε ότι: 

Επί πλέον στο άρθρο στο 106  παρ. 3 του ν. 4412/216 ορίζεται ότι: Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη. 

Ο δήμος Αίγινας κοινοποίησε την εν λόγω απόφαση προς όλους τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

2.20 Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 8562/28-06-2021 Πρακτικό Επαναξιολόγησης των Τεχνικών 

Προσφορών και των Δειγμάτων που προσκόμισαν οι υποψήφιοι 1/1) «TREND CONCEPT 

INTERNATIONAL - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

με διακριτικό τίτλο «TREND CONCEPT INTERNATIONAL SA» και 2) η εταιρεία “ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ Α.Ε.” και διακριτικό τίτλο “CONIK A.E.” η επιτροπή Διαγωνισμού επαναξιολόγησε ότι: 

Εκ  των ως άνω προκύπτει πως καμία από τις ανωτέρω εταιρειών δεν καλύπτει το σύνολο των 

ελαχίστων απαιτήσεων και των προδιαγραφών απαιτήσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την 

προμήθεια των ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του 
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Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, όπως αυτές έχουν τεθεί στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

του Διαγωνισμού.  

Δεδομένων των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται τον αποκλεισμό των μοναδικών δύο 

υποψηφίων εταιρειών από  τον Διαγωνισμό λόγω μη κάλυψης τεχνικών απαιτήσεων της Διακήρυξης 

του Διαγωνισμού για την προμήθεια «προμήθεια ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του 

Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών», την κήρυξη του Διαγωνισμού 

ως άγονου και την ματαίωση του από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Αίγινας.  

2.21 Περαιτέρω η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αίγινας αποφάσισε με την υπ΄ αριθμ. 132/2021 ότι: 

   1. Εγκρίνει το από 28-06-2021 και με αριθ. πρωτ 8562/2021 Πρακτικό Επαναξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών και των δειγμάτων για το διαγωνισμό “Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 

εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο 

ετών”, τον αποκλεισμό των μοναδικών δύο υποψηφίων εταιρειών από τον διαγωνισμό λόγω 

ακαταλληλότητας των προσφορών τους (μη κάλυψη ουσιωδών τεχνικών απαιτήσεων της διακήρυξης 

του διαγωνισμού, όπως αναλυτικώς αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 8562/2021 Πρακτικό 

Επαναξιολόγησης) και την κήρυξη του ως άνω διαγωνισμού ως άγονου.  

2. Αποφασίζει χωρίς να μεταβληθούν οι όροι της αρχικής διαγωνιστικής διαδικασίας να προβεί, σε 

διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα τα οριζόμενα στην παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 32 του Ν. 

4412/2016.       

  2.22 Κατά της ως άνω αναφερόμενης αποφάσεως του Δήμου Αίγινας, η εταιρεία (TREND CONCEPT 

INTERNATIONAL – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔYΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

με την επωνυμία TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E., προσέφυγε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ασκώντας 2η σχετική προδικαστική προσφυγή με αριθμ. 

ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/1513/27.07.2021  καταθέτοντας: 

[...]μη νόμιμα η Οικονομική Επιτροπή επαναξιολόγησε την τεχνική της προσφορά παρά το γεγονός ότι 

με την προγενέστερη αυτής απόφασή της με αριθμό 36/2021, είχε θεωρήσει την τεχνική της προσφορά 

ως πλήρη. 

[...]δεν επιτρέπεται να εξετασθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού εκ νέου η τεχνική της προσφορά 

επειδή τάχα αλλοιώνεται το περιεχόμενο της αυτοτέλειας των επιμέρους σταδίων. 

[...]η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 4282/2009, 2321/2009) απαγορεύει την εκ νέου 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

[...]το τεκμήριο νομιμότητας εμποδίζει την ανάκληση της 36/2021 αποφάσεως της Οικονομικής 

Επιτροπής, 

[...]η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε χωρίς νόμιμη αιτιολογία. 
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[...] ότι δεν θα έπρεπε να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός λόγω ακαταλληλότητας της προσφοράς της 

και ότι δεν θα έπρεπε η αναθέτουσα Αρχή να αποφασίσει την προσφυγή σε διαδικασία ανάθεσης με 

διαπραγμάτευση, δίχως δημοσίευση προκήρυξης. 

2.23 Με το με αριθμ. πρωτ. 10984/10-08-2021 έγγραφό του προς την ΑΕΠΠ, ο Δήμος Αίγινας κατέθεσε 

τις απόψεις επί της παραπάνω προδικαστικής προσφυγής ενώ πρωτίστως προέβη σε κοινοποίηση της  

προς όλους τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού. 

2.24 Επί της παραπάνω με αρ. ΓΑΚ ΑΕΠΠ 404/23-02-2021 προδικαστικής προσφυγής η ΑΕΠΠ με το 

71/2021 πρακτικό ενημέρωσε ότι : 

i Τίθεται στο αρχείο η με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 404/23-02-2021 Προδικαστική Προσφυγή του άρθρου 360 του ν. 

4412/2016 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «TREND CONCEPT INTERNATIONAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 3 Διατάσσεται η 

επιστροφή στον προσφεύγοντα του προσκομισθέντος στην Α.Ε.Π.Π. παραβόλου ποσού 870,33€ 

(ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 367763019951 0420 0049). 

Για την με αρ. ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/1513/27.07.2021 προδικαστική προσφυγή όπως ρητά αναφέρεται και στο 

επισυναπτόμενο σχέδιο απόφασης του Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας :  

Η προσφυγή αυτή απερρίφθη σιωπηρώς μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας των 20 

ημερών που τάσσεται από τον νόμο για να απαντήσει (ά. 365 παρ. 5 ν.4412/2016), όπως προκύπτει και 

από την με αρ. πρωτ. Α.Ε.Π.Π.: ΕΞΕ ΤΑΥ 6338/14.10.2021 Βεβαίωση της ΑΕΠΠ. Κατά αυτής (σιωπηρής 

απόρριψης) δεν ασκήθηκε από κανέναν εκ των συμμετεχόντων, ούτε αίτηση αναστολής εντός 

10ημέρου ενώπιον της ΑΕΠΠ, ούτε και αίτηση ακύρωσης (ά. 372) ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλη και 

κατά τόπο Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, εντός της εκ του νόμου (ά. 46 ΠΔ/τος 18/1989) προθεσμίας 

των 60 ημερών. Τούτο βεβαιώνεται και από την πρόσφατη με αρ. πρωτ. ΓΠ1592/22.2.2022 Βεβαίωση 

της Γραμματείας του Τμήματος Ενδίκων μέσων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.   

2.25 Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Αίγινας αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., 

προσκομίζοντας το σχετικό Σχέδιο Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προσφύγει 

σε διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση κατόπιν προηγούμενης δημοσίευσης σχετικής 

προκήρυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2β΄ του ν. 4412/2016, για τον Β τμηματικό 

προϋπολογισμό, ήτοι για την «Προμήθεια ειδών ατομικής  προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού 

του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών»  συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 174.066,00 χωρίς Φ.Π.Α. (215.841,84  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 

για το οποίο ο άνω των ορίων του αρθρ. 5 του ν. 4412/16- διαγωνισμός, συνολικής προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 264.066,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (317.541,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

απέβη εν μέρει άγονος, χωρίς την τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης. 

 

 

Ι. Νομικό πλαίσιο 
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3. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ΄, υποπερίπτωση δδ΄ του ν.4013/2011, όπως ισχύει, 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 (Α147) 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 [...]». 

4. Η διάταξη του άρθρου 1 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».  

5. 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».  

Η διάταξη του άρθρου 5 “Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 

2015/2170)” του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ορίζει: 

“Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα 

ακόλουθα: (...) β) 140.000€ 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, 
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γ) 215.000€ 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. Οι διατάξεις του άρθρου 6 “Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 

της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” παρ. 1, 3, 4 και 9 του ιδίου νόμου ορίζουν:  

“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”.[…] 

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»  

7. Στο άρθρο 26, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ορίζεται ότι: 

«[…]2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στην ανταγωνιστική διαδικασία με 

διαπραγμάτευση ή στον ανταγωνιστικό διάλογο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:[…]  

β) όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, 

υποβάλλονται μόνο μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτουσες 

αρχές δεν απαιτείται να δημοσιεύουν προκήρυξη σύμβασης, εφόσον στη διαδικασία περιλαμβάνουν 

όλους τους προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 73 έως 83 και οι οποίοι, κατά 

την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες προς τις τυπικές 

απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και μόνον αυτούς.  
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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.[…]». 

8. Το άρθρο 59 του ν.4412/2016 ορίζει ότι: “1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να 

αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος 

και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Εξαιρουμένων των συμβάσεων οι οποίες έχουν διαιρεθεί 

υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 4, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους της 

απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα 

έγγραφα της σύμβασης ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 […]”. 

8Α. Στο άρθρο στο 106  παρ. 3 του ν. 4412/216 ορίζεται ότι: 

{..}3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από 

το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

8Β. Τα οριζόμενα στον ν. 4782/2021 (Α’ 36/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» και 

ιδίως το άρθρο 142 « Έναρξη ισχύος Μέρους Α`», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το 

οποίο :  

«Άρθρο 142 -  Έναρξη ισχύος Μέρους Α` 

 1. Η ισχύς των διατάξεων: 

 α) του άρθρου 4, κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, 

 β) των άρθρων 10, 20 παρ. 4, 34 κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 

4412/2016, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66 έως 79, 82 έως 86, 89 έως 93, 95 έως 98, 100, 131 και 138, 

γ) [Καταργείται]. 

δ) του άρθρου 109, κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 7 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016, 

αρχίζει από την 1η.9.2021 

ε) των άρθρων 55, 108 κατά το μέρος που τροποποιεί την περ. α` της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016, και 134 αρχίζει από την 1η.3.2022. 
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2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το μέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 

4412/2016 (Α` 147), 7, 8, 9, 11, 12, 13, 42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 101, 108, εκτός της περ. α` 

της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Το άρθρο 42, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, καταλαμβάνει και 

εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, διαγωνιστικές 

διαδικασίες, εκτός εάν έχει χωρήσει οριστικός αποκλεισμός του οικονομικού φορέα ή έχει εκδοθεί 

απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία έχει κρίνει διαφορετικά. 

 3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρχίζει από την 1η.6.2021, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Τα άρθρα 43 και 121 του ν. 4782/2021, με τα οποία 

τροποποιήθηκαν τα άρθρα 103 και 310, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016, εφαρμόζονται και στις 

εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος τους (1η.6.2021), διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτός εάν έχει 

χωρήσει οριστικός αποκλεισμός του οικονομικού φορέα ή έχει εκδοθεί απόφαση αρμοδίου 

δικαστηρίου, η οποία έχει κρίνει διαφορετικά». 

8Γ. Τα οριζόμενα στον ν. 4912/2022 (Α’ 59/2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και ιδίως τα άρθρα 17, παρ. 1 και 4 και 19 αυτού, όσον αφορά 

την αρμοδιότητα της Αρχής για την παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2, παράγραφος 2, 

περίπτωση γ`, υποπερίπτωση δδ` του ν. 4013/2011, σύμφωνα με τα οποία: 

«Άρθρο 17 

Μεταβατικές διατάξεις - Μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Αρχή του ν. 4013/2011 στην Αρχή του ν. 

4412/2016 

1.Από την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συμβούλων της Ενιαίας 

Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως το άρθρο αυτό 

αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου: (α) η Αρχή του ν. 4013/2011 (Α' 204) καταργείται 

και το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εννόμων σχέσεών της, συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, 

περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στην Αρχή του ν. 4412/2016, (β) δίκες της Αρχής 

του ν. 4013/2011 συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την Αρχή του ν. 4412/2016, η οποία λογίζεται ως 

καθολικός διάδοχος της Αρχής του ν. 4013/2011, (γ) όλα τα υφιστάμενα ταμειακά υπόλοιπα της Αρχής 

του ν. 4013/2011 μεταφέρονται στην Αρχή του ν. 4412/2016, η οποία συνεχίζει την εκτέλεση του 

τρέχοντος προϋπολογισμού. […] 

4.Μέχρι την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συμβούλων της Ενιαίας 

Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) του άρθρου 347 του ν. 4412/2016, η καταργούμενη Αρχή του ν. 

4013/2011 εξακολουθεί να λειτουργεί με τα όργανα διοίκησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. […] 

Άρθρο 19 

Καταργούμενες διατάξεις 
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Από την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία διορίζονται ο Πρόεδρος και τουλάχιστον 

έξι (6) Σύμβουλοι της Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016 (Α' 147), 

καταργούνται: (α) τα άρθρα 1 έως 10 του ν. 4013/2011 (Α' 204) για την «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων» («Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» ή «Αρχή») και (β) το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016.». 

 

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση 

9. Το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου Αίγινας αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με 

την έννοια της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 8 του ν. 4412/2016, η οποία ενσωματώνει την 

αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Δεδομένου ότι πρόκειται για 

διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών, συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας 174.066,00€ χωρίς Φ.Π.Α (215.841,84  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που 

αποτελεί τμήμα του προηγηθέντος διαγωνισμού -άνω των ορίων του αρθρ. 5 του ν. 4412/16- 

συνολικής εκτιμώμενης αξίας 264.066,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (317.541,84€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ο οποίος απέβη εν μέρει άγονος,  προκύπτει ότι συντρέχει η 

αρμοδιότητα της Αρχής κατ’ άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ` υποπερίπτωση δδ` του ν. 

4013/2011, για την παροχή σύμφωνης γνώμης 

10. 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, C-84/03, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλ. 2005, Ι�13947, σκέψη 48).  

11 . Ειδικότερα, ο Δήμος Αίγινας επικαλείται ρητά ως νομική βάση θεμελίωσης του αιτήματός του το 

άρθρο 26, παρ.2, περ. β' του ν. 4412/2016. Ως προς τη συνδρομή της διάταξης του άρθρου 26, παρ.2, 

περ. β' του ν. 4412/2016, προϋποθέτει:  

Α) να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία  

Β) να έχουν υποβληθεί μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές.  

Επισημαίνεται ότι σχετικά με την ως άνω Α) προϋπόθεση, όπως παγίως έχει κριθεί, η προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ’ εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, συνέχεται 

άμεσα με τον προηγηθέντα αυτής διαγωνισμό, με συνέπεια η μη νομιμότητα της υποκείμενης 
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διαγωνιστικής διαδικασίας να καθιστά παρακολουθηματικά παράνομη στο σύνολό της και τη 

συγκεκριμένη διαδικασία (ΕΣ-Πράξη 215/2012-Ζ΄Κλιμάκιο, ΕΣ-Αποφ. VI Τμ. 466/2011, 1249/2011, 

29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013).  

Σημειώνεται ότι 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.  

12. Εν προκειμένω, από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου της υπό κρίση υπόθεσης, προκύπτουν 

τα εξής: 

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

διαδικασίας: 

Ο Δήμος Αίγινας, διενήργησε ανοικτό, άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, διαγωνισμό, για 

την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 264.066,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (317.541,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης της 

Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής. Η ως άνω 

Διακήρυξη, δεν περιείχε όρους που θα απέτρεπαν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή του στο 

σχετικό  διαγωνισμό. Επιπλέον, από τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου, ως προς την κατάρτιση 

των όρων της ως άνω διακήρυξης και την τήρηση των όρων δημοσιότητας του διαγωνισμού, δεν 

διαπιστώθηκαν ουσιώδες νομικές πλημμέλειες. 

Επιπλέον, όπως προκύπτει  από το υπ΄ αριθ. 8562/28-06-2021 Πρακτικό επαναξιολόγησης της 

αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού: “καμία εκ των ως άνω προσφορών των ανωτέρω εταιρειών δεν 

καλύπτει το σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων και των προδιαγραφών απαιτήσεων της διακήρυξης 

του διαγωνισμού” και “Δεδομένων των ανωτέρω η Επιτροπή, ομόφωνα εισηγείται τον αποκλεισμό των 

μοναδικών δύο υποψηφίων εταιρειών από τον διαγωνισμό λόγω μη κάλυψης τεχνικών απαιτήσεων της 

διακήρυξης του διαγωνισμού” επομένως κρίθηκαν ως μη κανονικές διότι δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης ( Άρθρο 26 παρ. 3 περ. α Ν 4412/2016). 

Περαιτέρω και σύμφωνα με τα προπαρατεθέντα (βλ. ως άνω υπό παρ. 2.23, Ιστορικό), προκύπτει ότι η 

με αρ. ΓΑΚ ΑΕΠΠ 404/23-02-2021 Προδικαστική Προσφυγή του άρθρου 360 του ν. 4412/2016 του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «TREND CONCEPT INTERNATIONAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τέθηκε από την ΑΕΠΠ στο αρχείο ενώ η  με αρ. 

ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/1513/27.07.2021 δικαστική προσφυγή  του ιδίου φορέα, απερρίφθη σιωπηρώς μετά και την 

παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας των 20 ημερών που τάχθηκε από τον νόμο για να 

απαντήσει (ά. 365 παρ. 5 ν.4412/2016), όπως προκύπτει και από την με αρ. πρωτ. Α.Ε.Π.Π.: ΕΞΕ ΤΑΥ 

6338/14.10.2021 βεβαίωση της ΑΕΠΠ.  
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Επίσης, και σύμφωνα και με την με αρ. πρωτ. ΓΠ1592/22.2.2022 Βεβαίωση της Γραμματείας του 

Τμήματος Ενδίκων μέσων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, βεβαιώθηκε ότι: Κατά αυτής (σιωπηρής 

απόρριψης) δεν ασκήθηκε από κανέναν εκ των συμμετεχόντων, ούτε αίτηση αναστολής εντός 

10ημέρου ενώπιον της ΑΕΠΠ, ούτε και αίτηση ακύρωσης (ά. 372) ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλη και 

κατά τόπο Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, εντός της εκ του νόμου (ά. 46 ΠΔ/τος 18/1989) προθεσμίας 

των 60 ημερών. 

Ι. Στο άρθρο 1.3 (Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης) 

ορίζεται: 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Τεύχος της 

Μελέτης της Προμήθειας υπ’ αριθμ. 1/2020 (Παράρτημα) της διακήρυξης. 

Στην υπ΄ αριθμ. 1/2020 μελέτη (Παράρτημα) της διακήρυξης αναφέρεται: 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας του δήμου μας με τίτλο : ‘’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (μαζί με το Δημοτικό 

Παιδικό Σταθμό Αίγινας & τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό στον Κοντό Αίγινας από το 2021 και 

μετά ) & ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ , ΔΥΟ ΕΤΩΝ’’ , ισχύει για διάστημα δύο ετών 

2020 & 2021 (24 μήνες ) από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως της 

προϋπολογισθείσας ποσότητας και περιλαμβάνει[…] Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΟ ΕΤΩΝ’( προϋπολογισμού 174.066,00 χωρίς το ΦΠΑ 24% + ΦΠΑ 24% 

: 41.775,84 ΕΥΡΩ , δηλαδή σύνολο 215.841,84 ΕΥΡΩ ). 

Τα μέσα ατομικής προστασίας με βάση την Υ.Α., μπορούν να προσαρμόζονται ύστερα από την 

σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας ή του Ιατρού εργασίας ανάλογα με τη θέση εργασίας των 

υπαλλήλων και να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας που αυτοί 

υπηρετούν. Επιλέγονται πάντα με πρόνοια τις εργονομικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της 

υγείας των εργαζομένων έχοντας υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να είναι χρηστικά. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών : Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται τμηματικά, τις εργάσιμες 

ημέρες από τον ανάδοχο, στον Δήμο (σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες , κατόπιν έγγραφης 

εντολής των προϊσταμένων των αρμόδιων τμημάτων ) και κατόπιν κατανάλωσης της προηγούμενης 

παραγγελθείσας ποσότητας, εντός 20 ημέρων, το πολύ, από την σχετική ειδοποίηση του Δήμου μας 

προς τον ανάδοχο οικονομικό φορέα . 

Συνεπώς, ενόψει και του ότι η αναθέτουσα αρχή δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει κατά το στάδιο της 

προκήρυξης της σύμβασης επακριβώς τις ποσότητες ανά είδος των προς προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ καταλληλότερη διαδικασία για την ανάθεση της κατά τα 

ανωτέρω προκηρυχθείσας σύμβασης διαφαίνεται ότι θα ήταν η σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο  μεταξύ 

της αναθέτουσας αρχής και περισσότερων του ενός οικονομικών φορέων, κατ’  άρθ. 39 του ν. 

4412/2016, προκειμένου για τον καθορισμό των συγκεκριμένων συμβατικών όρων που αφορούν στις 

απαιτούμενες ποσότητες ανά είδος των προς προμήθεια σχετικών υγρών καυσίμων. Και τούτο, 
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δεδομένου ότι στην περίπτωση της συμφωνίας – πλαίσιο, ο σαφής προσδιορισμός των ποσοτήτων των 

προς προμήθεια αγαθών και των προς παροχή υπηρεσιών δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της 

διακήρυξης.  Η χρήση της συμφωνίας-πλαίσιο έχει επιτυχή εφαρμογή κυρίως για την προμήθεια 

ειδών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων που καλύπτουν πάγιες επαναλαμβανόμενες ανάγκες, η 

ακριβής ποσότητα των οποίων δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή και τα οποία δεν αναμένεται να 

μεταβληθούν ουσιωδώς κατά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά στα έτη που θα καλύπτει η συμφωνία-

πλαίσιο (πρβλ. Δ1, Δ18, Δ51/2021, Δ29, Δ53, Δ70/2020 και Δ99/2019 γνώμες της Αρχής) 

 

β)   Ως προς την υποβολή μη κανονικών ή απαράδεκτων προσφορών 

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 8562/28-06-2021 Πρακτικό Επαναξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών 

και των Δειγμάτων που προσκόμισαν οι υποψήφιοι (βλ. Ιστορικό, υπό παρ. 2.19 και 2.20) προκύπτει 

πως καμία εκ των προσφορών δεν πληροί το σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων και των 

προδιαγραφών των απαιτήσεων της διακήρυξης του ως άνω αναφερόμενου διαγωνισμού. Επί πλέον 

με την αριθμ. 132/2021  απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αίγινας κρίθηκε ότι δεν 

καλύπτονται οι  ουσιώδεις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπως αναλυτικώς 

αναφέρονται στο παραπάνω Πρακτικό Επαναξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών και των Δειγμάτων 

που προσκόμισαν οι υποψήφιοι.  

Επιπλέον, στο σχετικό Σχέδιο Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας προβλέπεται η 

προσφυγή  χωρίς την τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 

2.24 ) στη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση (άρθρο 2 παρ. 2 Περ.΄γ υποπερ. δδ΄ Ν 4013/2011) 

κατόπιν προηγούμενης δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 β΄ 

του ν. 4412/2016 για την Προμήθεια ειδών ατομικής  προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του 

Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών προϋπολογισμού 174.066,00 

πλέον Φ.Π.Α.. Και τούτο διότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν κρίνονται ως μη κανονικές (*). 

Συνεπώς  από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι  καμία εκ των κατατεθεισών προσφορών για το εν λόγω 

τμήμα Β του Διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ειδών ατομικής  προστασίας εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών»  συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 174.066,00 χωρίς Φ.Π.Α. (215.841,84  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 

«δεν πληροί τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης» κατά τη διατύπωση της προπαρατεθείσας 

διάταξης του άρθρου 26 παρ. 3 περ. α’ ν. 4412/2016.  

Με βάση τα προεκτεθέντα, διαφαίνεται βασίμως ότι κατά τον εξεταζόμενο διαγωνισμό για το τμήμα Β’ 

υπεβλήθησαν μόνον μη κανονικές προσφορές κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 26 

παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

13. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο του 

άρθρου 26 παρ. 2 περ. β’ του ν. 4412/2016,  οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτείται να δημοσιεύουν 

προκήρυξη σύμβασης, εφόσον στη διαδικασία περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες, οι οποίοι 

πρέπει να πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 73 έως 83 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) και οι οποίοι, 
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κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες προς τις τυπικές 

απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και μόνον αυτούς. 

14. Τέλος, δεδομένου ότι κατά την προσφυγή της αιτούσας στην ανταγωνιστική διαδικασία με 

διαπραγμάτευση δεν τίθεται τυπικά εκ του νόμου υποχρέωσή της για τη μη ουσιώδη τροποποίηση των 

όρων της διακήρυξης του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού1 (πρβλ. Δ33, Δ43 και Δ61/2020 γνώμες 

της Αρχής), επισημαίνεται ότι, δέον όπως, σε συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στην αιτιολογική 

σκέψη 45 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η αιτούσα:  

α) καθορίσει - κατά ουσιώδη ή μη τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης –«εκ των προτέρων 

τις ελάχιστες απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν τη φύση» της προς ανάθεση δημόσιας σύμβασης , οι 

οποίες είναι οι «όροι και τα χαρακτηριστικά (κυρίως φυσικά, λειτουργικά και νομικά) στα οποία πρέπει 

να ανταποκρίνεται ή τα οποία πρέπει να διαθέτει μια προσφορά ώστε να μπορεί η αναθέτουσα αρχή 

να αναθέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που έχει επιλέξει» και οι οποίες «δεν θα 

πρέπει να τροποποιηθούν κατά τις διαπραγματεύσεις», 

β) καθορίσει - κατά ουσιώδη ή μη τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης - τα υποκριτήρια 

ανάθεσης της προς σύναψη δημόσιας σύμβασης και τη στάθμισή τους, τα οποία «θα πρέπει να 

παραμένουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και να μην υπόκεινται σε διαπραγμάτευση, 

ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.»  

γ) λάβει υπόψη της, κατά τη διενέργεια της σκοπούμενης διαδικασίας διαπραγμάτευσης μέσω του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ότι «όλες οι προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα πρέπει να υποβάλλονται 

γραπτώς» και «για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας, όλες οι 

φάσεις θα πρέπει να τεκμηριώνονται δεόντως.»  

 

IV. Συμπέρασμα 

17. Ενόψει των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή αυτού στις 

προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, η Αρχή ομόφωνα αποφασίζει:  

Την παροχή της σύμφωνης γνώμης της κατά το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. δδ’ του ν. 4013/2011, 

ως ισχύει, επί του αιτήματος του Δήμου Αίγινας προκειμένου να προβεί στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης 

προμήθειας: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας 

                                                 

1  Σύμφωνα όμως με Δ. Ράικο Ευ. Βλάχου Ευ. Σαββίδη ‘’ Δημόσιες Συμβάσεις Ν. 4412/2016 Ερμηνεία κατ’ άρθρο’’, έκδοση 

2018, βλ. παρ. 20, σελ. 234 επ., το γεγονός ότι η υπάρχουσα στις αντίστοιχες διατάξεις της προϊσχύσασας Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

και του προϊσχύσαντος π.δ/τος 60/2007 προϋπόθεση περί της μη ουσιώδους τροποποίησης των όρων της αρχικής σύμβασης 

κατά την προσφυγή της αναθέτουσας αρχής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης απαλείφθηκε 

από το κείμενο της σχετικής διάταξης του άρθρου 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (και πλέον άρθρου 26 παρ. 2 περ. β’ ν. 

4412/2016 ) δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως κατάργηση της εν λόγω προϋπόθεσης (βλ. υπέρ της άποψης αυτής και σε S . 

Arrowsmith . The Law of Public and Utilities procurement: Regulation in the EU and UK. Volume 1, Third Edition , 2014 p . 

855). 
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και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 174.066,00€ 

χωρίς Φ.Π.Α (215.841,84  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσόμενων υπό 

του νόμου προϋποθέσεων.     

                                                                                                                        

                                                                           Αθήνα, 11 Απριλίου 2022                                                                                                  

                                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

                Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 

 

 

       Μιχαήλ Εκατομμάτης 


