
  

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

 

ΓΝΩΜΗ Δ 45/2022 

 (του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011) 

 

      Στην Αθήνα σήμερα την 17η Ιουνίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:30 πμ και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, 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. Αν. Πρόεδρος ( Προεδρεύων)  Μιχαήλ Εκατομμάτης 

2. Αντιπρόεδρος   Αδάμ Καραγλάνης 

3. Μέλη:            Σταθακόπουλος Δημήτριος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

 Στυλιανίδου Μαρία (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

     Χριστοβασίλη Ερωφίλη 

                             Βαρδακαστάνης Κωνσταντίνος 

 Σκαρτσούνη Βασιλική (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

 
Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού 
 
Εισηγήτρια: Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, Οικονομολόγος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης, παρέστησαν, η εισηγήτρια, Θεοδωρακοπούλου 

Αναστασία, η προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Αιτημάτων Διαπραγμάτευσης, Μαρία 

Παναγοηλιοπούλου, καθώς και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., 

Μαριλένα Σιδέρη, 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 κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, για την 
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σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια υλικών αγροτικής οδοποιίας του Δήμου 

Καλαβρύτων, συνολικού προϋπολογισμού 1.140.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 4288/25-05-2022 αίτημα του Δήμου Καλαβρύτων προς την 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής Αρχή) που παρελήφθη την 01-06-2022 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 3005), 

όπως αυτό συμπληρώθηκε, με το από 08-06-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(αριθμ. πρωτ. εισερχ. 3143/08-06-2022) και τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα, ο Δήμος αιτείται 

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

4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, για την 

σύναψη σύμβασης προμήθειας υλικών αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 

1.140.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 1.414.220,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, κατόπιν διενεργηθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άνω των ορίων του αρθ. 5 του ν. 4412/2016, στα πλαίσια του οποίου δεν 

υπεβλήθη καμία προσφορά. 

 

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά 

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

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

1.1. Με την με αριθμ. πρωτ. 389/26-07-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε 

η ένταξη του έργου με τίτλο “Αγροτική οδοποιία Δήμου Καλαβρύτων” στον Άξονα 

Προτεραιότητας “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 

οικισμών” του “Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων 

Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση Aντώνης Τρίτσης”, με ποσό χρηματοδότησης 2.856.572,37€. 

 

1.2. Με την υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαβρύτων 

(απόσπασμα Πρακτικού της από 25 Ιανουαρίου 2022 Συνεδρίασης, με ΑΔΑ: 6ΣΠΧΩΕ9-81Ξ) 

εγκρίθηκε η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 1.140.500,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τίτλο “Προμήθεια υλικών αγροτικής οδοποιίας εντός των 

ορίων του Δήμου Καλαβρύτων” και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του 

ως άνω έργου με διενέργεια ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων μέσω της 

Διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

1.3. Με την με αριθμ. πρωτ. 1207/14-02-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010074343 2022-02-17) 

διακήρυξη του Δήμου Καλαβρύτων προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων ως 

προς την ανάδειξη αναδόχου για την ως άνω προμήθεια, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 

1.140.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 1.414.220,00€ συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η 8η Απριλίου 2022 και ώρα 

19:00. 

 



 

3  

 

1.4. Ειδικότερα, σύμφωνα με την “1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης” της διακήρυξης ορίσθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»: [...] 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44111000-1 

ΥΛΙΚΟ CPV 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 44114100-3 

ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 14210000-6 

ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 14622000-7 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προσφοράς. […]. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I […]. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Σκυρόδεμα 
C16/20 

Στην τιμή μονάδας σκυροδέματος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, η 
μεταφορά από οποιαδήποτε 
απόσταση έτοιμου σκυροδέματος 
εντός των ορίων του Δήμου 
Καλαβρύτων 

Μ3 75€ 11400 855000€ 

2 Αμμοχάλικο 
οδοστρωσίας 

Στην τιμή μονάδας αμμοχάλικου 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, η 
μεταφορά από οποιαδήποτε 
απόσταση στην εκάστοτε θέση 
τσιμεντόστρωσης εντός των ορίων 
του Δήμου Καλαβρύτων 

Μ3 21€ 7600 159600€ 

3 Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα 

Στην τιμή μονάδας χαλύβδινου 
Δομικού πλέγματος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, η 
μεταφορά από οποιαδήποτε 
απόσταση στην εκάστοτε θέση 
τσιμεντόστρωσης εντός των ορίων 
του Δήμου Καλαβρύτων 

Kg 
  

1,1€ 114000 125400€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.140.500 

ΦΠΑ 24% 273.720 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.414.220 

 

1.5. Περαιτέρω, στην ενότητα “Κριτήρια Επιλογής”, “2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα” της εν λόγω διακήρυξης ορίσθηκαν τα κάτωθι: 
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“Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς εκτός από την εγγραφή τους στο οικείο 

Επιμελητήριο, στο ανάλογο ειδικό επάγγελμα δηλαδή «Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος» 

και /ή «Εμπορία σκυροδέματος» και/ή «Εμπόριο σιδήρου ή οικοδομικών υλικών», 

β) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 

ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές 

ή σε πρότυπα. 

- Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 (αν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές) 

- Βεβαίωση από κατασκευάστριες εταιρείες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για την ποιότητα και κατά ISO 14001:2015 για την 

περιβαλλοντική διαχείριση”. 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πεδίο “2.2.9.2. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την 

υποβολή προσφορών”, “Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: […]  

Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά ISO 14001:2015 (αν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές) 

Βεβαίωση από κατασκευάστριες εταιρείες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για την ποιότητα και κατά ISO 14001:2015 για την 

περιβαλλοντική διαχείριση. […]”. 

 

1.6. Στο άρθρο “2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης" της με αριθμ. πρωτ. 1207/14-02-2022 διακήρυξης 

προβλέπεται ότι:  

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

προσφορά: 

Α) βάσει τιμής” 

Επίσης, στο άρθρο “2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών” αναφέρεται ότι: 

“Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 12 (δώδεκα) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών […]”. 

 

1.7. Περίληψη της με αριθμ. πρωτ. 1207/14-02-2022 και ΑΔΑΜ 22PROC010074343 2022-02-

17 διακήρυξης απεστάλη ηλεκτρονικά προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. στις 17-02-2022 και 

δημοσιεύτηκε στις 22-02-2022 με κωδικό 2022/S 037-094867. Συνακόλουθα, η εν λόγω 

διακήρυξη αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) την 14-03-2022 και ώρα 14:24 με 

αριθμό συστήματος 157354. Επίσης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kalavrita.gr. Περίληψη δε αυτής δημοσιεύτηκε στον 

εθνικό τύπο στις εφημερίδες: “ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ” (ημερ. δημ. 22-03-2022) και “Η 

ΓΝΩΜΗ” (ημερ. δημ. 22-03-2022 & 28-03-2022) και αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” 

(ΑΔΑ: Ψ731ΩΕ9-ΟΣ4). 
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1.8. Ο Δήμος Καλαβρύτων παρείχε στην Αρχή πρόσβαση στον εν θέματι διαγωνισμό μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, από την οποία διαπιστώθηκε ότι ως 

ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην διαγωνιστική διαδικασία ορίσθηκε η 14η 

Μαρτίου 2022 και ώρα 14:24. 

 

2.1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαβρύτων, με την με αριθμ. 66/2022 απόφασή της 

(απόσπασμα Πρακτικού της από 28-04-2022 Συνεδρίασης με ΑΔΑ: ΨΑΞΕΩΕ9-ΙΕΡ) ενέκρινε στο 

σύνολό του το από 18-04-2022  (1ο) Πρακτικό της Επιτροπής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

∆ιαγωνισµού άνω των ορίων ως προς την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών του έργου “Προμήθεια υλικών αγροτικής οδοποιίας εντός των ορίων του 

Δήμου Καλαβρύτων”, σύμφωνα με το οποίο στον εν θέματι διαγωνισμό δεν υπεβλήθη καμία 

προσφορά, οπότε κρίθηκε ως άγονος και έκανε δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής του 

διαγωνισμού για προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση. 

 

2.2. Η αναθέτουσα αρχή, με το με αριθμ. πρωτ. 4257/25-05-2022 έγγραφο του Δημάρχου, ως 

προς την εν θέματι διαγωνιστική διαδικασία, βεβαιώνει ότι:  

“Δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ή άλλα ένδικα μέσα, σε όλα τα 

στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την Προμήθεια υλικών αγροτικών οδοποιίας εντός 

των ορίων του Δήμου Καλαβρύτων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων, όπως προκύπτει 

από το τηρούμενο αρχείο του γενικού πρωτοκόλλου του Δήμου Καλαβρύτων, καθώς και από 

την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η 

οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (κωδικός 

διαγωνισμού: 157354). 

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές κατά 

της ανωτέρω διακήρυξης”. 

 

3.1. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Καλαβρύτων με το με αριθμ. πρωτ. 4288/25-05-2022 

έγγραφο-αίτημά του (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 3005/01-06-2022) όπως αυτό συμπληρώθηκε, με 

το από 08-06-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 3143/08-06-

2022) και τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα, υπέβαλε στην Αρχή σχέδιο απόφασης προσφυγής 

στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης σύμφωνα με το 

άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) ν. 4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη 

διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' 

του ν. 4412/2016, για την σύναψη σύμβασης προμήθειας υλικών αγροτικής οδοποιίας για τις 

ανάγκες του Δήμου, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 

1.140.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κατόπιν διενεργηθέντος ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του αρθ. 5 του ν. 4412/2016, στα πλαίσια του 

οποίου δεν υπεβλήθη καμία προσφορά. 

 

3.2. Σημειώνεται δε ότι, κατόπιν της αποστολής του με αριθμ. πρωτ. 3251/14-06-2022 

ηλεκτρονικού μηνύματος της Αρχής προς την αναθέτουσα αρχή, με το οποίο εκλήθη η 

αιτούσα για την παροχή στοιχείων σχετικά με τους λόγους της μη υποδιαίρεσης της εν λόγω 

http://www.promitheus.gov.gr/
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σύμβασης σε τμήματα, το ως άνω αίτημα συμπληρώθηκε περαιτέρω με το με αριθ. πρωτ. 

5321/14-06-2022 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 3286/15-06-2022) όμοιο έγγραφο, σύμφωνα με το 

οποίο η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει, μεταξύ άλλων τα κάτωθι: 

“[...] Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω προμήθεια, αφορά αγροτικούς δρόμους σε μικρά 

τμήματα απομακρυσμένα μεταξύ τους, και θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία από τον Δήμο με 

μηχανήματα διάστρωσης και εργάτες του Δήμου. 

Καθότι αφορά προμήθειες που θα οδηγήσουν σε ένα συνολικό έργο οδοποιίας απαιτείται 

ιδιαίτερος συντονισμός μηχανημάτων, εργατών αλλά και παράδοσης των υλικών. 

Στόχος της υπηρεσίας είναι η ολοκληρωμένη διάστρωση του κάθε τμήματος οδοποιίας ώστε 

να μπορεί να παραδοθεί ο δρόμος το συντομότερο δυνατό προς χρήση στους κτηνοτρόφους 

που τον χρησιμοποιούν. Επιπλέον ο περιορισμένος αριθμός εργατών αλλά και μηχανημάτων 

του Δήμου δεν επιτρέπει να διασκορπιστεί το συνεργείο σε διαφορετικές περιοχές. Είναι 

απαραίτητος ο συντονισμός ανάμεσα στη προμήθεια του υλικού διάστρωσης, του χαλύβδινου 

δομικού πλέγματος που θα τοποθετηθεί αμέσως μετά την διάστρωση αλλά και του 

σκυροδέματος που θα ολοκληρώσει το έργο. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα μήκη των 

δρόμων είναι τέτοια, όπου, ένα τμήμα θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυθημερόν. 

Η πιθανή αδυναμία ενός εκ των τριών προμηθευτών, σε περίπτωση ανάθεσης της 

προμήθειας σε τμήματα, θα διακινδύνευε το σύνολο του έργου, και θα άφηνε εκτεθειμένη 

την υπηρεσία στους υπόλοιπους προμηθευτές. 

Επιπλέον το κόστος για την μεταφορά των υλικών στις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές 

του ορεινού δικτύου του Δήμου που έχουν επιλεγεί και εγκριθεί από το πρόγραμμα είναι 

ιδιαίτερα υψηλά, για να θεωρηθεί αποδοτική η μεταφορά σε ένα σημείο μικρής ποσότητας 

υλικού διάστρωσης ή πλέγματος. Επιλέγοντας να ανατεθεί η προμήθεια σε έναν ανάδοχο, τα 

μεταφορικά έξοδα μειώνονται καθότι γίνεται παράλληλη μεταφορά των υλικών. 

Η ανάγκη για συντονισμό των υλικών με σκοπό την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, 

καθώς και η μείωση και εξοικονόμηση εξόδων μεταφοράς, οδήγησαν την υπηρεσία στην 

επιλογή μη υποδιαίρεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών αγροτικής οδοποιίας εντός των 

ορίων του Δήμου Καλαβρύτων» σε τμήματα. 

Παρακαλούμε, όπως αξιολογηθεί από το Συμβούλιο της Αρχής το αίτημα μας προκειμένου 

να προχωρήσουμε στην ανάθεση της προπεριγραφόμενης δημόσιας σύμβασης”.  

 

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο  

4. 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 [...]”.  
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5. 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”.  

 

6. 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”.  

 

7. Η διάταξη του άρθρου 5 (‘’Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)’’) του ιδίου ως άνω νόμου ορίζει ότι: 

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

ορίζονται τα ακόλουθα: (...) γ) 209.000€ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών 

που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 

διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις 

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν 

προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄[...]”. 

 

Συναφώς επισημαίνεται ότι, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1952 της Επιτροπής της 10ης 

Νοεμβρίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L398/23 της 11.11.2021) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 

2021/1953 της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L398/25 της 

11.11.2021) που εφαρμόζονται για τη διετία  1.1.2022 – 31.12.2023, τα κατώτατα χρηματικά 

όρια για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές αναθεωρήθηκαν στο ποσό των 215.000€. 

 

8. Στο άρθρο 6 παρ. 1, 3 και 9 του ν.4412/2016 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 
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οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από 

αντικειμενικούς λόγους. […]”. 

 

9. Στις διατάξεις του άρθρου 18 “Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: 

“1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς 

διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας 

αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων 

των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και 

της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. 

Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους 

από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό 

του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή 

μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων. […]”. 

 

10. Το άρθρο 27 “Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” ορίζει ότι: “1. Στις 

ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει 

προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών ανέρχεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 

60 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67. Η προσφορά συνοδεύεται 

από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή. [...] 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συντμήσει κατά πέντε ημέρες την προθεσμία παραλαβής 

των προσφορών που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 όταν αποδέχεται την 

υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 

και την παράγραφο 5 του άρθρου 22 και το άρθρο 37. [...]”. 

 

11. 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 
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αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 [...]”. 

 

12. 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.[…]”. 

 

13. Αναφορικά με τo ανωτέρω, η αιτιολογική σκέψη της 2014/24/ΕΕ οδηγίας αναφέρει: “(78) 

δημόσιες προμήθειες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των ΜΜΕ. Οι αναθέτουσες 

αρχές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τον Κώδικα Βέλτιστων Πρακτικών που 

περιλαμβάνεται στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2008, με τίτλο 

«Ευρωπαϊκός Κώδικας Βέλτιστων Πρακτικών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ 

στις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών», παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο 

εφαρμογής του πλαισίου δημόσιων προμηθειών κατά τρόπο που διευκολύνει τη συμμετοχή 

των ΜΜΕ. Προς τούτο και για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 

ιδίως να ενθαρρύνονται να υποδιαιρούν τις μεγάλες συμβάσεις σε παρτίδες. Η υποδιαίρεση 

θα μπορούσε να γίνεται είτε σε ποσοτική βάση, ώστε το μέγεθος των επιμέρους συμβάσεων 

να αντιστοιχεί καλύτερα στις δυνατότητες των ΜΜΕ, είτε σε ποιοτική βάση, αναλόγως του 

είδους και των διαθέσιμων εξειδικεύσεων, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα το περιεχόμενο 

των επιμέρους συμβάσεων στους εξειδικευμένους τομείς των ΜΜΕ ή σύμφωνα με τις 

διαδοχικές φάσεις των σχεδίων. Το μέγεθος και το αντικείμενο των παρτίδων θα πρέπει να 

καθορίζεται ελεύθερα από την αναθέτουσα αρχή η οποία, σύμφωνα με τους σχετικούς 

κανόνες για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας, θα πρέπει επίσης να 

μπορεί να αναθέτει κάποιες από τις παρτίδες χωρίς να εφαρμόζει τις διαδικασίες της 

παρούσας οδηγίας. Η αναθέτουσα αρχή θα έχει καθήκον να εξετάζει την ορθότητα της 

υποδιαίρεσης συμβάσεων σε παρτίδες και θα είναι ελεύθερη να αποφασίζει αυτόνομα, βάσει 

οιουδήποτε σκεπτικού κρίνει πρόσφορο, χωρίς να υπόκειται σε διοικητική ή δικαστική 

εποπτεία. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει ότι δεν είναι σκόπιμη η υποδιαίρεση της 

σύμβασης σε παρτίδες, στη χωριστή έκθεση ή στα έγγραφα της προμήθειας θα πρέπει να 

αναφέρονται οι κύριοι λόγοι αυτής της επιλογής. Τέτοιοι λόγοι θα ήταν, επί παραδείγματι, να 

αποφανθεί η αναθέτουσα αρχή ότι η υποδιαίρεση εγκυμονεί τον κίνδυνο να περιοριστεί ο 

ανταγωνισμός ή να γίνει η εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά δύσκολη από τεχνικής 

απόψεως ή ακριβή, ή ότι η ανάγκη να συντονιστούν οι διάφοροι εργολάβοι των παρτίδων 

ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύμβασης […]”. 

 

14. Περαιτέρω, στην Κατευθυντήρια Οδηγία 17 της Αρχής (Απόφαση 181/2016 της Αρχής με 

Θέμα: “Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων” αναφέρεται ότι: “[….] ΙΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(TMHMATA) Οι διατάξεις των άρθρων 59 και 288 (άρθρα 46 και 65 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ 
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και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως) παρέχουν τη δυνατότητα υποδιαίρεσης συμβάσεων σε τμήματα 

με σκοπό την ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω της προώθησης της πρόσβασης και της 

διευκόλυνσης της συμμετοχής των ΜΜΕ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Επιπλέον, η 

υποδιαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα προβλέπεται να αξιοποιήσει τις εγγενείς 

δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, υπό την έννοια της ανάδειξης των 

συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων σε διάφορους τομείς της εν γένει επιχειρηματικής και 

παραγωγικής τους δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ως βασικές δυνατότητες τα 

κάτωθι: α) Κατά τις διατάξεις των οικείων άρθρων 59 και 288, οι αναθέτουσες αρχές και οι 

αναθέτοντες φορείς αντιστοίχως, μπορούν να αναθέτουν μία (δημόσια) σύμβαση υπό τη 

μορφή χωριστών τμημάτων και να προσδιορίζουν το αντικείμενο και μέγεθος αυτών. β) Οι 

προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή για όλα τα 

τμήματα. γ) Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να περιορίζουν τον 

προκαθορισμένο μέγιστο αριθμό των τμημάτων ανά προσφέροντα. δ) Οι αναθέτουσες αρχές 

και αναθέτοντες φορείς δύνανται να αναθέτουν, κατά περίπτωση, περισσότερα του ενός 

τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, συνδυάζοντας διάφορα ή όλα τα τμήματα. […]”. 

 

15. Στην Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) 27/2021 που εξέδωσε η Αρχή με τίτλο 

“Επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες –παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί κατά τα έτη 2017 

έως 2021, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας 

επί αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, καθώς και εν γένει υποδείξεις -συστάσεις που έχει απευθύνει η Αρχή με 

τις εκδοθείσες Γνώμες της επί αιτημάτων διαπραγμάτευσης, κατόπιν επίκλησης των άρθρων 

26 παρ. 2 περ. β’, 32 παρ. 2 περ. α’ και 269 περ. α’ του ν.4412/2016” (ΑΔΑ: Ψ8Σ4ΟΞΤΒ-ΨΔ3), 

που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ειδικότερα 

ζητήματα που αφορούν στην παράλειψη αιτιολόγησης της μη υποδιαίρεσης της σύμβασης σε 

τμήματα (πρβλ. σελ. 12-13 της Κ.Ο. 27) καθώς και στην αναφορά περιοριστικών όρων 

συμμετοχής – συμπερίληψη στις τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων ορισμένης κατασκευής ή 

παραγωγής - απαίτηση προσκόμισης ορισμένου πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας 

χωρίς μνεία του όρου “ή ισοδύναμο” (πρβλ. σελ. 14 της Κ.Ο. 27). 

 

16. Το άρθρο 82 του ν.4412/2016 “Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” ορίζει ότι:  

“1. Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 

ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία 

βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 

διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα 

πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 

πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο 
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ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα 

διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2. Εάν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 

συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, 

παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε 

άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα 

πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους 

οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά 

μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που 

απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής 

διαχείρισης.”. 

 

17. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 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”, άρθρο 142 “Έναρξη ισχύος Μέρους Α`”, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζονται τα κάτωθι: 

“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. 

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. 
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 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”. 

 

18. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4912/2022 (Α’ 59/2022) “Ενιαία Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης”, άρθρα 17, παρ. 1 και 4 και 19 

αυτού, όσον αφορά στην αρμοδιότητα της Αρχής για την παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ 

άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ`, υποπερίπτωση δδ` του ν. 4013/2011, ισχύουν τα εξής: 

“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 

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 
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19. Το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου Καλαβρύτων αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

προμηθειών 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 προϋπολογισθείσας αξίας 1.140.500,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προς την οποία ο προηγηθείς ανοικτός διαγωνισμός άνω 

των ορίων απέβη άγονος, προκύπτει ότι 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. 

 

20. 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). 

 

21. Η αναθέτουσα αρχή επικαλείται, με το υπό κρίση αίτημά της, τη διάταξη του άρθρου 32 

παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στις 

αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) να έχει προηγηθεί 

ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, β) να μην έχει υποβληθεί κατά την ανωτέρω νομίμως 

διεξαχθείσα και προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, καμία προσφορά ή καμία από τις 

υποβληθείσες προσφορές να μην κρίνεται κατάλληλη ή να μην υπάρχει κανείς υποψήφιος 

και γ) να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης κατά την προσφυγή 

στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. δ) Επιπλέον, προϋποθέτει ότι σε περίπτωση σχετικού 

αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προβεί στη διαβίβαση 

προς αυτήν, σχετικής εκθέσεως. 

Επισημαίνεται ότι σχετικά με 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 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). 
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22. Εν προκειμένω, από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου της υπό κρίση υπόθεσης, 

προκύπτουν τα εξής: 

 

22.1. Ως προς την προϋπόθεση της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής 

διαδικασίας: 

Ο Δήμος Καλαβρύτων, με την με αριθμ. πρωτ. 1207/14-02-2022 διακήρυξη διενήργησε 

δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του αρθ. 5 του ν. 4412/2016, ως προς την 

ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης προμήθειας υλικών αγροτικής οδοποιίας, 

συνολικού προϋπολογισμού 1.140.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., διάρκειας 

δεκαοκτώ (18) μηνών, στα πλαίσια του οποίου δεν υπεβλήθη καμία προσφορά. 

 

I. Από τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου καθώς και τα στοιχεία της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, ως 

προς την κατάρτιση των όρων της με αριθμ. πρωτ. 1207/14-02-2022 διακήρυξης, την τήρηση 

των όρων δημοσιότητας και τη διενέργεια της διαδικασίας του διαγωνισμού με αριθμό 

συστήματος 157354, δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες, οι οποίες βασίμως 

να λογίζεται ότι συνέχονται με το άγονο αποτέλεσμα του ως άνω διεξαχθέντος ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού. 

 

II. Περαιτέρω, κατά την εξέταση των στοιχείων που προσκομίσθηκαν, ως προς την κατάρτιση 

των όρων της με αριθμ. 1207/14-02-2022 διακήρυξης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

 

(i) Στην εν θέματι διαδικασία ανάθεσης, ο Δήμος Καλαβρύτων επέλεξε να μην υποδιαιρέσει 

την σύμβαση σε τμήματα, κατά την έννοια του άρθρου 59 “Υποδιαίρεση συμβάσεων  

τμήματα”, του ν.4412/2016 (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), χωρίς ωστόσο να αναφέρει 

τους βασικούς λόγους της απόφασης αυτής στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ακολούθως, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. εισερχ. ΕΑΑΔΗΣΥ 3286/15-06-2022 έγγραφο της 

αναθέτουσας αρχής, το οποίο απεστάλη κατόπιν αιτήματος της Αρχής για παροχή 

συμπληρωματικών στοιχείων, η αιτούσα παρείχε σχετική αιτιολόγηση ως προς τους λόγους 

της μη υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα (αναλυτικά Ιστορικό υπό 3.2), η οποία, 

ωστόσο, όπως αναφέρεται ανωτέρω, δεν έχει περιληφθεί στα έγγραφα της διαδικασίας 

σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό που εξυπηρετούν οι ισχύουσες διατάξεις ως προς την 

ανωτέρω υποδιαίρεση (Νομικό Πλαίσιο υπό 12, 13 και 14), ήτοι την ανάπτυξη του 

ανταγωνισμού μέσω της τμηματοποίησης και της συμμετοχής των ΜΜΕ, επισημαίνεται στην 

αιτούσα, κατ΄ αρχήν, η υποχρέωση υποδιαίρεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 59 

του ν.4412/2016, το οποίο ενσωματώνει το αντίστοιχο άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η 

οποία μπορεί να γίνει είτε σε ποσοτική βάση, ώστε το μέγεθος των επιμέρους συμβάσεων να 

αντιστοιχεί καλύτερα στις δυνατότητες των ΜΜΕ, είτε σε ποιοτική βάση, αναλόγως του 

είδους και των διαθέσιμων εξειδικεύσεων, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα το περιεχόμενο 

των επιμέρους συμβάσεων στους εξειδικευμένους τομείς των ΜΜΕ ή σύμφωνα με τις 

διαδοχικές φάσεις των σχεδίων. 
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Επισημαίνεται δε ότι, σε αντίθετη περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αναφέρει τους 

βασικούς λόγους μη υποδιαίρεσης αυτής διαζευκτικά είτε στα έγγραφα της σύμβασης είτε 

στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 του ίδιου ως άνω νόμου. 

Συνεπώς, εν προκειμένω, ενόψει της απουσίας σχετικής αναφοράς στα έγγραφα της 

σύμβασης, υπογραμμίζεται -σε κάθε περίπτωση- η ανάγκη αναφοράς των ως άνω λόγων περί 

μη υποδιαίρεσης της σύμβασης στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 του ν. 4412/2016, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του οποίου ορίζεται ότι: “Η έκθεση ή τα κύρια στοιχεία της 

γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Αρχή κατόπιν αιτήσεώς τους” (πρβλ. και 

Δ29/2022, Δ39/2022, Δ42/2022 γνώμες της Αρχής). 

 

(ii) Σύμφωνα με το άρθρο 6 “2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα” της διακήρυξης του 

διαγωνισμού ορίζονται τα εξής: “Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για 

την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς […] 

β) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 

ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές 

ή σε πρότυπα. 

- Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά ISO 14001:2015 (αν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές) 

- Βεβαίωση από κατασκευάστριες εταιρείες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για την ποιότητα και κατά ISO 14001:2015 για την 

περιβαλλοντική διαχείριση». 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πεδίο “2.2.9.2. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την 

υποβολή προσφορών”, “Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: […]  

Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά ISO 14001:2015 (αν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές) 

Βεβαίωση από κατασκευάστριες εταιρείες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για την ποιότητα και κατά ISO 14001:2015 για την 

περιβαλλοντική διαχείριση. […]”. (Ιστορικό υπό 1.5). 

Όπως ρητώς προβλέπεται στους ανωτέρω όρους της αναλυτικής διακήρυξης υπάρχει η 

απαίτηση 

προσκόμισης των πιστοποιητικών ISO 9001:2015 για την εξασφάλιση ποιότητας και ISO 

14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση επί ποινή αποκλεισμού για τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, χωρίς κανένα σημείο της εν λόγω διακήρυξης να κάνει 

αναφορά σε ισοδύναμα πιστοποιητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 

εξασφάλισης της ποιότητας.  

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ούτε στο εν λόγω πεδίο, ούτε και σε κανένα εκ των λοιπών 

άρθρων της εν 

θέματι διακήρυξης γίνεται αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.4412/2016 “Πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ)” όπου ρητώς ορίζεται ότι: “1. [...] Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν 
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ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν 

δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, […]. 

2. […] Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 

εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

[…] η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι 

τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου 

συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.».” (Νομικό πλαίσιο υπό 16). 

Διαπιστώνεται, εν προκειμένω, ότι η παράλειψη πρόβλεψης δυνατότητας υποκατάστασης 

των συγκεκριμένων προτύπων εξασφάλισης ποιότητας (ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015) 

που απαιτούνται από την εν λόγω διακήρυξη, θα μπορούσε να οδηγήσει την αναθέτουσα 

αρχή, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, σε απόρριψη υποψηφίου παρά την προσκόμιση 

ισοδύναμου πιστοποιητικού ή απόδειξη ισοδύναμων μέτρων εξασφάλισης της ποιότητας, 

γεγονός που θα αποτελούσε παράβαση των διατάξεων των άρθρων 18 (Νομικό πλαίσιο υπό 

9) και 82 του ν.4412/2016 (σχετ. οι με αριθμ. 12/2016, 77/2016, 2/2017 γνώμες της Αρχής). 

 

Σημειώνεται ωστόσο ότι, ως προς τα ανωτέρω ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εξέταση των 

όρων της με αριθμ. 1207/14-02-2022 διακήρυξης, αφενός δεν υπεβλήθη από τους εν δυνάμει 

υποψηφίους αναδόχους στον επίμαχο διαγωνισμό κάποιο σχετικό διευκρινιστικό ερώτημα 

στο ΕΣΗΔΗΣ και αφετέρου, όπως προκύπτει από το με αριθμ. πρωτ. 4257/25-05-2022 

έγγραφο του Δήμου Καλαβρύτων, βεβαιώθηκε από τον Δήμαρχο ότι δεν υπεβλήθησαν 

ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ή άλλα ένδικα μέσα κατά οποιουδήποτε σταδίου της 

διαγωνιστικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης. 

 

III. Επίσης, στην προκειμένη περίπτωση για τη βελτίωση των διαδικασιών της αναθέτουσας 

αρχής, επισημαίνεται η ιδιαίτερη επιμέλεια που οφείλει να επιδεικνύει η αιτούσα ως προς 

την ορθή κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, ο περιορισμός του χρονικού διαστήματος της περιόδου 

οριστικής υποβολής προσφορών στην εφαρμογή ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

αναλόγως των περιστάσεων, σε χρονικό διάστημα μικρότερο της προβλεπόμενης εκ του 

νόμου (άρθρο 27 του ν.4412/2016) ελάχιστης προθεσμίας παραλαβής προσφορών, εν 

προκειμένω μεταξύ της 14ης Μαρτίου και της 8ης Απριλίου 2022, μπορεί να θέτει εμπόδια στη 

συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και να περιορίζει έτσι τον ανταγωνισμό. Ως εκ 

τούτου, κρίνεται ορθότερο η έναρξη υποβολής προσφορών να ταυτίζεται με την 

δημοσιοποίηση της διακήρυξης του διαγωνισμού και επομένως να υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφορών καθ'όλο το διάστημα που διανύεται μεταξύ της ημερομηνίας 

δημοσιοποίησης της διακήρυξης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

 

22.2. Ως προς τη μη υποβολή προσφορών ή την υποβολή μη κατάλληλων προσφορών 

Σύμφωνα με το από 18-04-2022 (1ο) Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού, καθώς και την 

με αριθμ. 66/28-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία 

εγκρίθηκε το ως άνω πρακτικό, στον διενεργηθέντα διαγωνισμό της με αριθμ. 1207/14-02-
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2022 διακήρυξης δεν υπεβλήθη καμία προσφορά, συνεπώς ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος 

(Ιστορικό υπό 2.1). 

 

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

Στο προσκομισθέν στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχέδιο απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Καλαβρύτων, ρητώς αναφέρεται ότι κατά τη διαδικασία προσφυγής στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 32 παρ. 

2 περ. α' του ν. 4412/2016, δεν θα τροποποιηθούν ουσιωδώς οι όροι που τέθηκαν με τη με 

αριθμ. 1207/14-02-2022 διακήρυξη του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού. 

 

23. Εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016 για την ανάθεση 

σύμβασης προμήθειας υλικών αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Καλαβρύτων, συνολικού 

προϋπολογισμού 1.140.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κατόπιν διενεργηθέντος 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του αρθ. 5 του ν. 4412/2016, στα 

πλαίσια του οποίου δεν υπεβλήθη καμία προσφορά. 

 

IV. Συμπέρασμα 

     Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την 

υπαγωγή αυτού στις προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος 

ερωτήματος, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα αποφασίζει:  

    Την παροχή σύμφωνης γνώμης, επί του αιτήματος Δήμου Καλαβρύτων, 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 προμήθειας υλικών 

αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.140.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., ως προς τα οποία ο προηγηθείς ηλεκτρονικός διαγωνισμός απέβη άγονος, και με τον 

όρο της μη ουσιώδους τροποποίησης των όρων της αρχικής διακήρυξης, λόγω συνδρομής 

των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων. 

 

                Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022 

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

                                Ο Προεδρεύων Αναπληρωτής Πρόεδρος 

 

     

                                            Μιχαήλ Εκατομμάτης           

 

 

 

 

                                                                                                                


