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Προσυμβατικός έλεγχος των συμβάσεων Covid-19
Αργυρώ Μαυρομμάτη
29.9.2021
Αμφιθέατρο Ιδρύματος Β&Μ Θεοχαράκη

Ήταν ιδιαίτερα τιμητική η πρόσκληση των συγγραφέων του έργου για τις
δημόσιες συμβάσεις, επ’ αφορμή του οποίου πραγματοποιείται η σημερινή
εκδήλωση και την αποδέχθηκα με πολλή χαρά.
Είναι ένα πολύτιμο εγχειρίδιο για όσους ασχολούμαστε με τα επίκαιρα και
ελκυστικά θέματα των δημοσίων συμβάσεων, συνυπολογιζομένου ότι έχουν
συμπεριληφθεί οι τροποποιήσεις του ν. 4782/2021.

Ξεφυλλίζοντας την επιμελημένη έκδοση, θυμήθηκα ότι η τελευταία φορά που είχα
παρακολουθήσει δια ζώσης βιβλιοπαρουσίαση ήταν

για

τη μεταβολή της

νομολογίας του αγαπητού Σπύρου Βλαχόπουλου, λίγο πριν την ισχύ των πρώτων
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περιοριστικών μέτρων. Όταν δεν φορούσαμε μάσκες, δεν επιδεικνύαμε τα
πιστοποιητικά εμβολιασμού μας,
διασκεπτόμαστε

ή

δεν κάναμε σελφ τεστς, rapid ή μοριακά, ούτε

συσκεπτόμαστε

webex…Ανταλάσσαμε, σχεδόν

μέσω

e-presence,

zoom

άφοβα, χειραψίες και ασπασμούς και

ή
δεν

κρατούσαμε αποστάσεις ασφαλείας. Ήδη θα αναρωτιέστε τι σχέση έχουν όλα αυτά
με τις δημόσιες συμβάσεις και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Λοιπόν, αποφάσισα να σας παρουσιάσω απόψε τις συμβάσεις, που απεστάλησαν
για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των δράσεων για
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοιό Covid-19 .
Μέσα από αυτήν την επισκόπηση, θα συνειδητοποιήσουμε για μια ακόμη φορά
πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας …
Θα ξεκινήσω με τις πράξεις των Κλιμακίων του προσυμβατικού ελέγχου και
καταρχάς αυτές για τις οποίες ήταν αρμόδιο το Κλιμάκιο των Προμηθειών.

• Πρόκειται για προμήθειες από Υγειονομικές Περιφέρειες μέσων ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ) και ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τη δημιουργία
στρατηγικού αποθέματος με σκοπό την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-19.
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(Χειρουργικές Μάσκες 3ply με λάστιχο, Μάσκες Αναπνευστικής Προστασίας
τύπου FFP2 Μάσκες Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP3, προστατευτικές
ολόσωμες φόρμες τύπου TYVEΚ», ασπίδες προστασίας προσώπου ιατρικές,
μπλούζες αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μίας χρήσης,

καλύμματα

κεφαλής

(καπέλα με λάστιχο - χειρουργικά σκουφιά), γάντια εξεταστικά νιτριλίου χωρίς
πούδρα (latex free), ποδονάρια κοντά, προστατευτικά ματιών (γυαλιά προστασίας),
και «κιτ» λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού (στυλεοί),
Στ΄

135,141,294,332,338,341,345,348

και

413,365,368,385,399,401,407,413,434,465,439, 473,488/2020, 2,33,39,59,66 και
311,74,79,88, 304/2021. )
• Rapid tests ( Στ΄382,441/2020, 152 και 177/2021), αλλά και
• Ταχέα διαγνωστικά του κορωνοϊού SARS-CoV-2 τεστ με τη διαδικασία του
self-testing (αυτοελέγχου-αυτοδιάγνωσης) ( Στ΄109/2021) .

• Σύριγγες και βελόνες για την κάλυψη των αναγκών των εμβολιαστικών για
τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 κέντρων της Χώρας ( Στ΄29/2021).
•

ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τις ΜΕΘ για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,(αναπνευστήρες,
οθόνες παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων, κεντρικοί σταθμοί
παρακολούθησης, κλειστά συστήματα άσηπτης βρογχοαναρρόφησης και
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αντλίες

χορήγησης

φαρμάκων

με

σύριγγα,

Στ΄

395

και

418/2020,60,94,98,107/2021).
•

5000 φορητοί υπολογιστές για την κάλυψη των αναγκών της ΑΑΔΕ για την
εξ αποστάσεως παροχή εργασίας στην Αρχή ( Στ΄493/2020).

•

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για κάλυψη άμεσων, εξαιρετικών, επειγουσών και
ανελαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (Στ΄ 312
και 322/2020).

• Προμήθεια αντιολισθηρών επιχρισμάτων και υλικών σήμανσης για την
εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του
χώρου, για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες
μορφές μετακίνησης στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας προς
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού και προμήθεια και
τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και φυτών για τον ίδιο λόγο. Ο λεγόμενος
«Μεγάλος Περίπατος» ( Στ΄188,192 και 200/2020).
•

Τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια από το Δήμο Αθηναίων
κάδων, επιστύλιων και επιδαπέδιων καλαθιών, με βάση το άρθρου 132 παρ.
1 περ. γ' του ν. 4412/2016, λόγω της

ραγδαίας μεταβολής των

επιδημιολογικών δεδομένων στη χώρα μας ( Στ΄17/2021) .
• Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας ύδατος για την κάλυψη αναγκών του
Ηρακλείου Κρήτης λόγω

αύξησης κατανάλωσης, λόγω κόβιντ -19
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(Στ΄482/2020).

Από το Κλιμάκιο των έργων εντόπισα μία Πράξη:
• Πρόκειται για το έργο του Δήμου Ωρωπού με τίτλο «Αντιμετώπιση
σοβαρών καθιζήσεων και κατακρημνίσεων δρόμων στο παραλιακό
μέτωπο», όπου το Κλιμάκιο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι λόγω και «
…., δ. των σοβαρών δυσχερειών που προκάλεσε στην κανονική
διοικητική δράση η εκδήλωση της πανδημίας COVID19 και η εντατική
απασχόληση του συνόλου των φορέων διοίκησης, περιλαμβανομένων
των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, στον έκτακτο σχεδιασμό, τον
προγραμματισμό και την εφαρμογή μέτρων και ενεργειών πρόληψης
της μετάδοσης της πανδημίας και αντιμετώπισής της, παρίσταται
επιβεβλημένη η ταχύτατη υλοποίηση κατάλληλων αποτελεσματικών
παρεμβάσεων, όπως το ήδη ελεγχόμενο έργο». (E΄ 641/2020).

Από το Κλιμάκιο των υπηρεσιών:
• Υπηρεσίες επικοινωνίας των πολιτών για τον έγκαιρο εμβολιασμό
έναντι του κορωνοιού και την προβολή μηνυμάτων της εθνικής
Εκστρατείας κατά του κορωνοιού στο σύνολο των ΜΜΕ ( Z΄10 και
28/2021)
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• 191/21 Z Ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΝΟΣ

ΕΝΙΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ».

ΓΙΑ

Οι

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ελεγχόμενες

ΚΑΙ

ΚΑΙ

υπηρεσίες

ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών ως προς θέματα ευαίσθητα,
όπως είναι ζητήματα ασφάλισης και σύνταξης, απασχόλησης και
επαγγελματικής κατάρτισης, παροχών κοινωνικής πρόνοιας κλπ,
στοχεύουν στην αποφυγή του συγχρωτισμού και συνακόλουθα στην
αποφυγή διασποράς του ιού. Η ανάγκη, επομένως, ανάθεσής τους, η
οποία προέκυψε από το απρόβλεπτο γεγονός της πανδημίας, είναι
κατεπείγουσα. Οπότε νομίμως ακολουθήθηκε η διαδικασία της
διαπραγμάτευσης (Ζ΄191/2021).
.
• 2η τροποποίηση της σύμβασης με αντικείμενο την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας πάρκων και αλσών
αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής {για τρία (3) έτη}, η
οποία κρίθηκε νόμιμη, καθόσον η εμφάνιση καθώς και η
συνεχιζόμενη, έως και σήμερα, διασπορά του κορωνοϊού
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COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας δημιούργησε
εξαιρετικές συνθήκες, που δεν ήταν δυνατό εξαρχής να
προβλεφθούν από την αναθέτουσα Αρχή. Επιπλέον, η σαφώς
προκύπτουσα

έκτακτη

ανάγκη

για

καθαρισμό

και

απολύμανση των χώρων των πάρκων και αλσών καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα,
προκειμένου να μειωθεί ο δείκτης μετάδοσης του ιού στην
ευρύτερη περιοχή( Ζ΄410/2020).

•

απευθείας ανάθεση συμφωνίας – πλαίσιο ταχυδρομικών υπηρεσιών στην
εταιρεία «ΕΛΤΑ Α.Ε.» για διάστημα έξι μηνών, για τις ανάγκες του
ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένα, η αναθέτουσα αρχή επέδειξε την
απαιτούμενη επιμέλεια, εκκινώντας τη σχετική διαδικασία για την
προκήρυξη του νέου διαγωνισμού ήδη από τον Ιανουάριο του 2020, η δε
καθυστέρηση της προώθησης της διαγωνιστικής διαδικασίας οφείλεται σε
καθυστερήσεις

αποστολής

στοιχείων

(επικαιροποίησης

της

προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκ μέρους των πολυάριθμων εμπλεκόμενων
φορέων που θα εξυπηρετηθούν από τη νέα συμφωνία – πλαίσιο), καθώς
και στα προβλήματα που δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί η
πανδημία COVID-19, η οποία συνιστά αναντίρρητα απρόβλεπτη
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περίσταση που, όπως γίνεται δεκτό, έχει προκαλέσει κατάσταση
έκτακτης ανάγκης

(πρβλ. 2020/C 108 I/01 Ανακοίνωση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής) με σοβαρό αντίκτυπο και στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, δοθέντος ότι, όπως εν προκειμένω, έχουν
ενσκήψει σοβαρές δυσχέρειες στην απρόσκοπτη δρομολόγηση και
υλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσής τους (Ελ.Συν. Ζ΄ Κλιμ.
461/2020)( Ζ΄391/2021).

•

Η πανδημία του ιού COVID 19 επέδρασε και

στην εξέλιξη της

διαγωνιστικής διαδικασίας για τα «Ζεστά Γεύματα» σχολικού έτους
2020-2021. Συνεκτιμωμένου δε του απώτερου σκοπού που επιτελείται με
τη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθόσον συνιστά μέσο στήριξης των
οικογενειών και επομένως είναι αναγκαία η αδιάλειπτη παροχή της, το
Κλιμάκιο κρίνει ότι αποδεικνύεται πως συντρέχουν επί της ουσίας οι
εξαιρετικές προϋποθέσεις προσφυγής στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης
( Ζ΄461/2020).
•

Η σύμβαση για την «Εκμετάλλευση του φοιτητικού εστιατορίου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου» τροποποιήθηκε και μειώθηκε το κόστος για το
διάστημα ισχύος των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
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από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (
Ζ΄479/2020 και 106/2021).

•

Αντιθέτως, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών εστίασης (σίτιση) του

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»,
νοσοκομείο αναφοράς, τροποποιήθηκε

με

αύξηση του συνολικού

συμβατικού τιμήματος. Ο περιορισμός της διασποράς του ιού επέβαλε τη
λήψη μέτρων, μεταξύ των οποίων και τη διανομή γευμάτων στους πάσχοντες
από τον ιό ασθενείς και στο εφημερεύον προσωπικό σε συσκευασίες μίας
χρήσεως, το οποίο (μέτρο) επέφερε αύξηση του κόστους των συγκεκριμένων
γευμάτων ( Ζ΄189/2021).
• Η «συμπληρωματική» σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και
συντήρησης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ), για
δώδεκα μήνες κρίθηκε νόμιμη διότι ο εν εξελίξει διαγωνισμός, ήταν αδύνατο,
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της
ισχύουσας σύμβασης, καθώς και διότι το ΚΕΛ Ψυττάλειας δεν μπορούσε να
διακόψει τη λειτουργία του ούτε για μία μέρα, εξαιτίας επιτακτικών λόγων
δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι εξυπηρετεί την παραλαβή σχεδόν του
συνόλου των λυμάτων της Αττικής και η παύση της λειτουργίας του θα είχε
ως συνέπεια τη διάθεση πλήρως ανεπεξέργαστων λυμάτων στο Σαρωνικό
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Κόλπο με ανυπολόγιστες συνέπειες, όπως είναι ευνόητο, για τη δημόσια
υγεία, ιδιαίτερα στη παρούσα χρονική συγκυρία της σοβούσας πανδημίας
COVID-19 ( Ζ΄125/2021).

Περνάμε από το Σαρωνικό στο Ιόνιο Πέλαγος
• Επίσης κρίθηκε νόμιμη η συμπληρωματική σύμβαση για την παροχή της
υπηρεσίας «Λειτουργία εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων
Ζακύνθου». Η πανδημία της νόσου του ιού COVID-19 επέφερε
σημαντική

καθυστέρηση

στην

ολοκλήρωση

της

διαγωνιστικής

διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής της Ο.Ε.Δ.Α.
Ζακύνθου, συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος το μεν αναγόμενοι
στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, το δε
δημοσιονομικοί, για την αδιάλειπτη παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας
προσωρινής διαχείρισης απορριμμάτων. Κατά συνέπεια αποδεικνύεται ότι
συντρέχουν επί της ουσίας οι εξαιρετικές προϋποθέσεις προσφυγής στη
διαδικασία απευθείας ανάθεσης. (Ζ΄166/2021)

και από τη Ζάκυνθο στη Χαλκίδα
• 283/20 κρίθηκε νόμιμη η τροποποίηση της σύμβασης της ΔΕΥΑ Χαλκίδας
«Η Αρεθούσα» για τη «Λειτουργία και συντήρηση Κέντρων Λυμάτων
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Δ.Ε.Υ.Α.Χ. διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών», διότι: α) κατά το στάδιο
εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης προέκυψαν απρόβλεπτες περιστάσεις
(εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 και καταστροφή γεωτρήσεων της
εταιρείας λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων), που δεν κατέστησαν δυνατή
την ομαλή και πλήρη απασχόληση του προσωπικού της εταιρείας,
προκειμένου αυτό να προετοιμάσει εγκαίρως τα τεύχη του διαγωνισμού για
την εκ νέου ανάθεση των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της αρχικής
σύμβασης (Ζ΄283/2020).
Από τη Χαλκίδα πάλι στο Σαρωνικό
• Κρίθηκε νόμιμη η απευθείας ανάθεση μεταφοράς πόσιμου νερού στη νήσο
Αίγινα με υδροφόρα πλοία για 12 μήνες, διότι συντρέχει κατεπείγουσα
ανάγκη για παροχή πόσιμου νερού στο νησί, συνεκτιμωμένου μάλιστα ότι
έχει ήδη εκκινήσει η θερινή περίοδος εν μέσω της σοβούσας ακόμη
πανδημίας COVID-19, το κατεπείγον δε αυτής της ανάγκης δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα του Δήμου, αλλά προκλήθηκε από απρόβλεπτες περιστάσεις που
συνίστανται στο γεγονός ότι τόσο η προκηρυχθείσα ανοιχτή διαγωνιστική
διαδικασία όσο και η επακολουθήσασα διαδικασία διαπραγμάτευσης
απέβησαν και οι δύο άγονες (Ζ΄269/2020).
• 51/2020 Z Συνειρμικά θα τοποθετήσω εδώ και τις απευθείας αναθέσεις
για την εξυπηρέτηση ακτοπλοϊκών γραμμών από το Υπουργείο
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Ναυτιλίας

και

Νησιωτικής

Πολιτικής.(Ζ΄51,

395,328,336,338,361/2020, 131,212/2021).
Και αφού πλεύσαμε νοερά στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο , ας δούμε τι
έγινε στον εναέριο:
• Πέρασε από τον προσυμβατικό έλεγχο η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
COVID-19 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΕΝΟΨΕΙ

ΤΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΗΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ» ( Ζ΄369/2020).

Και από τα αεροπλάνα, σε ένα άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς
• Κρίθηκε νόμιμη η ανάγκη άμεσης ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου σε
τρίτο φορέα, στα ΚΤΕΛ προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στους
αυστηρότερους όρους εκτέλεσης δρομολογίων, που επιβλήθηκαν λόγω
COVID-19, τόσο στην περιφέρεια Αττικής, όσο και στην περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης ( Ζ΄ 361/2020, 199/2021).
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Κατηγοριοποιώντας λοιπόν τις συμβάσεις , που προανέφερα , βλέπουμε
ότι

έχουμε συμβάσεις με αντικείμενο που σχετίζεται άμεσα με την

προστασία κατά του κορωνοιού, στις προμήθειες , και συμβάσεις, όπου
συνάπτονται με απευθείας ανάθεση, λόγω της απρόβλεπτης περίστασης
της πανδημίας.
Σ’ ένα τελευταίο μέρος θα αναφερθώ στις συμβάσεις που έφτασαν στο
Έβδομο Τμήμα, στο οποίο υπηρετώ.

Τμήμα
• 497/2021- Μένοντας στα μέσα μετακίνησης , κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η
υπογραφή των σχεδίων σύμβασης μεταξύ της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και των τριών
υποψηφίων αναδόχων εταιρειών για τη χρηματοδοτική μίσθωση για τρία
έτη 293 λεωφορείων.
• 2439/2020: Το Τμήμα λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρύτερη περιοχή του
“Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”,
πλήττεται δριμέως από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, ότι στο
προσφεύγον ως νοσοκομείο αναφοράς, δεδομένων των πρωτοφανών
περιστάσεων στις οποίες καλείται, από κοινού με τα λοιπά νοσοκομεία
αναφοράς, , να ανταποκριθεί για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας
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του και την αντιμετώπιση της πανδημίας ισχύουν έκτακτα μέτρα
(2.11.2020), ότι υφίσταται αυξημένος κίνδυνος από τη διασπορά του
κορωνοϊού και ανά την Επικράτεια ισχύουν έκτακτα μέτρα προστασίας,
συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση που δικαιολογεί τη σύναψη της
σύμβασης καθαριότητας, με τον όρο που συμπεριέλαβε το Κλιμάκιο στην
προσβαλλόμενη πράξη του .
Μένουμε στη Θεσσαλονίκη και στις υπηρεσίες καθαριότητας

• 603/2021κρίθηκε ότι πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση για τις υπηρεσίες
καθαριότητας των χώρων των παραρτημάτων, της κεντρικής
διοικητικής υπηρεσίας και των αυτόνομων δομών του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο
παρέχει υπηρεσίες ανοικτής και κλειστής περίθαλψης σε άτομα με
κινητική αναπηρία και νοητική στέρηση. Στο πλαίσιο αυτό,
εκτιμώντας τις συνθήκες της προκείμενης υπόθεσης και σταθμίζοντας
την ύπαρξη επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενων
στην, κατά το δυνατόν, αποφυγή της έκθεσης σε κίνδυνο της υγείας
των ατόμων με ειδικές ανάγκες που περιθάλπονται στις δομές
φροντίδας που λειτουργεί το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», από την αιφνίδια διακοπή της
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δυνατότητας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που θα είχε ως
επακόλουθο η μη σύναψη της ελεγχόμενης σύμβασης, υπό τις
παρούσες πρωτοφανείς, δυσμενείς υγειονομικές συνθήκες που επέφερε
η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, το Δικαστήριο κρίνει ότι, κατ’
αρχάς, συντρέχουν όλως εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν τη
σύναψη της ελεγχόμενης σύμβασης.
• 765/2021 η ίδια προσέγγιση «παροχή υπηρεσιών εστίασης (παροχή
υπηρεσιών τραπεζοκόμων, λαντζιέρη και βοηθών μαγείρων)» του ίδιου
Κέντρου.
• 1167/2021 πρόκειται για την προμήθεια 34 οχημάτων διαμορφωμένων
με ειδικό διαχωριστικό για την προστασία του αστυνομικού
προσωπικού από τον COVID-19 , κατά τη μεταγωγή κρατουμένων. Η
πανδημία και ιδίως η μη προβλέψιμη εξέλιξή της συνιστούν
γεγονότα απρόβλεπτα για κάθε αναθέτουσα αρχή και, στο πλαίσιο
αυτό, οι ιδιαίτερες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας για τα
προμηθευόμενα οχήματα δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί
και προγραμματιστεί εκ των προτέρων.
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Θα κλείσω με δύο ευχές
Γρήγορα να αφήσουμε πίσω μας την πανδημία και την επόμενη φορά να συζητάμε
για την επιτυχή συμβασιοποίηση και απορρόφηση του πακέτου ανακάμψης και
φυσικά
Καλοτάξιδο να είναι το έργο σας!!!
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