
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

                 

                    

  ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

270/2014
(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 26η Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) ημέρα Τρίτη και ώρα
11:30  και  επί  της  οδού  Λ.  Κηφισίας  7  στην  Αθήνα,  όπου  και  τα  γραφεία  της,  συνήλθε  η  ΕΝΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του προέδρου
της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:

1. Προεδρεύων:  Χριστίνα Μπουσουλέγκα  (Αντιπρόεδρος)

2. Μέλη:  Λουρίκας Δημήτριος (με τηλεδιάσκεψη)

                  Κουλούρη Ιωάννα (με τηλεδιάσκεψη)

                  Σταθακόπουλος Δημήτριος

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.

Γραμματέας: Στυλιανή Τσιάβου                     
Εισηγητές: Καλλιόπη Καϊάφα, Νομικός,  Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.                

                     Στυλιανή Παρασκευά, Χημικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.   

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη η Εισηγήτρια κ. Παρασκευά, η οποία αποχώρησε πριν την
έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.

ΘΕΜΑ: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για
την σύναψη σύμβασης  με  αντικείμενο  την «Προμήθεια εξοπλισμού για  την αναβάθμιση υπάρχοντος
συστήματος μέτρησης της εκτός επιπέδου μετατόπισης για τη μελέτη της ακουστικής απόκρισης και της
απόσβεσης υλικών υπό δυναμική φόρτιση», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  113.821,13€ χωρίς
ΦΠΑ.

1.  Με  το  υπ'  αριθ.  πρωτ.  10863/2014/30.05.2014  έγγραφο  αίτημα  της  Επιτροπής  Ερευνών  του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το οποίο παρελήφθη από την Αρχή στις 04.06.2014 και
έλαβε αριθμό πρωτ. 2444,  ζητείται η παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για τη διενέργεια διαδικασίας
διαπραγμάτευσης  για  την  ανάθεση  σύμβασης  με  αντικείμενο  την  «προμήθεια  εξοπλισμού  για  την
αναβάθμιση  υπάρχοντος  συστήματος  μέτρησης  της  εκτός  επιπέδου  μετατόπισης  για  τη  μελέτη  της
ακουστικής  απόκρισης  και  της  απόσβεσης  υλικών  υπό  δυναμική  φόρτιση»  (CPV  38410000-2),
προϋπολογισμού 113.821,13€, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 περ. β' του π.δ.
60/2007.

 Ι. Ιστορικό- πραγματικό πλαίσιο
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2.   Από το φάκελο της υπόθεσης  και  τα σχετικά έγγραφα που συνοδεύουν το αίτημα της  Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  προκύπτουν τα ακόλουθα:

2.1. Με  την  υπ'  αριθ.  13/2010  διακήρυξη,  το  Τμήμα  Προμηθειών  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
προκήρυξε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Εργαστηριακού Επιστημονικού εξοπλισμού των
Εργαστηρίων Βιοτεχνολογίας  και  Επιστήμης  Υλικών του Τομέα  IV  «Μηχανικής  και  Μη καταστροφικών
Μεθόδων»  του  Πανεπιστημίου,  συνολικού  προϋπολογισμού 414.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ
(336.585,36€  άνευ  ΦΠΑ).  Η  εν  λόγω  προμήθεια  αφορούσε  στην  προμήθεια  και  εγκατάσταση
εργαστηριακού επιστημονικού εξοπλισμού για τις  ανάγκες  του Νέου Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης
Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέρος της οποίας αποτελούσε η ΟΜΑΔΑ Β': Σύστημα μέτρησης της
εκτός επιπέδου μετατόπισης για τη μελέτη της ακουστικής απόκρισης και της απόσβεσης υλικών υπό
δυναμική φόρτιση, προϋπολογισμού 110.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (89.430,89€ άνευ ΦΠΑ).

2.2. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ε': Τεχνικές Προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης, το εν λόγω σύστημα
περιλαμβάνει:

1. Δομοστοιχειωτό Μετρητή Δονήσεων,
2. Καλώδιο διασύνδεσης ελεγκτή μετρητή δονήσεων με την κεφαλή του οπτικού αισθητήρα μήκους 5m,
3. Θύρα 1 ελεγκτή που περιλαμβάνει ψηφιακό αποκωδικοποιητή ταχύτητας μεγάλου εύρους ζώνης,
4.  Θύρα  αποδιαμορφωτή  μετατόπισης  που  περιλαμβάνει  ψηφιακό  αποκωδικοποιητή  μετατόπισης
μεγάλου εύρους με 16 εύρη μέτρησης,
5.  Θύρα  επιπρόσθετου  αποδιαμορφωτή  να  περιλαμβάνει  ψηφιακό  αποκωδικοποιητή  μετατόπιση  με
δυνατότητα μέτρησης της μετατόπισης έως 24MHz,
6. Κεφαλή με αισθητήρα laser, που περιλαμβάνει φακό εστίασης για τη μετάδοση του laser στο σημείο της
μέτρησης και για τη συλλογή του ανακλώμενου φωτός στο συμβολόμετρο,
7. Τρίποδα και εξαρτήματα στήριξης μαγνητικής βάσης και ρύθμισης της οριζόντιας / κάθετης κλίσης,
8. Μονάδα υλικού επίκτησης δεδομένων 4 θυρίδων,
9. Πομποδέκτη tone-burst υψηλής ισχύος κατάλληλο για μετρήσεις μη γραμμικής ακουστικής.

Σχετικά με τις εγγυήσεις στο ίδιο Παράρτημα της διακήρυξης, προβλεπόταν:
1.  Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη μετά την παράδοση του συστήματος.
2.  Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών επί μία δεκαετία μετά την αγορά του συστήματος.
3. Εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης επί μία δεκαετία μετά την αγορά του συστήματος.

2.3. Με την υπ' αριθ. 1145/03.11.2010 απόφαση του, το Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση
του εν λόγω διαγωνισμού και συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ Β' στην εταιρεία «Ι. ΚΟΥΡΤΕΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
(ΣΥΣΜΑ)». Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, συνήφθη η από 23.11.2010
σύμβαση,  για  το  σύστημα  μέτρησης  της  εκτός  επιπέδου  μετατόπισης  για  τη  μελέτη  της  ακουστικής
απόκρισης  και  της  απόσβεσης  υλικών  υπό  δυναμική  φόρτιση  (Polytec  OFV-5000), συνολικού
προϋπολογισμού 89.430,89€ άνευ ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης ορίστηκε σε δύο μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

2.4.  Στη συνέχεια, το Πανεπιστήμιο υπέβαλε το παρόν αίτημά, στο οποίο αναφέρεται ότι:  «το υπάρχον
σύστημα  είναι  ένα  δονησιόμετρο  της  εταιρείας  POLYTEC  για  σημειακές  μετρήσεις.  Τέσσερα  βασικά
εξαρτήματα  του  συστήματος  (όπως  περιγράφεται  στη  σελίδα  32  της  υπ'  αριθ.  13/2010  αναλυτικής
διακήρυξης και τεχνικών χαρακτηριστικών) θα χρησιμοποιηθούν στην αναβάθμισή του: α) δομοστοιχειωτός
μετρητής  δονήσεων  (POLYTEC  OFV-5000),  β)αποκωδικοποιητής  ταχύτητας  (POLYTEC  VD-09),  γ)
αποκωδικοποιητής μετατόπισης (POLYTEC DD-900), δ) κεφαλή laser (POLYTEC OFV-505).
Η αναβάθμιση βασίζεται στη χρήση βασικών εξαρτημάτων του υπάρχοντος συστήματος κατασκευής της
εταιρείας  POLYTEC,  καθώς  και  χρήση  πρόσθετων  συμβατών  εξαρτημάτων  της  ίδιας  εταιρείας  και  στη
συναρμολόγησή τους ώστε να κατασκευαστεί το νέο σύστημα από την ίδια μητρική εταιρεία POLYTEC. Δεν
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα άλλου προμηθευτή διότι: α) δεν υπάρχει κεφαλή laser  με
την ίδια εργονομία,  παρόμοιες  τεχνικές  προδιαγραφές και  ηλεκτρονική συμβατότητα με την υπάρχουσα
POLYTEC OFV-505, β)ο δομοστοιχειωτός μετρητής δονήσεων (POLYTEC OFV-5000) και οι εμπεριεχόμενοι σε
αυτόν  αποκωδικοποιητές  ταχύτητας  (POLYTEC  VD-09)  και  μετατόπισης  (POLYTEC  DD-900)  έχουν
πατενταρισμένα και πολύπλοκα ηλεκτρονικά που καθιστούν αδύνατη τη χρήση τους με άλλο σύστημα καθώς
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και την όποια συντήρησή τους από άλλη εταιρεία.
Το ήδη υπάρχον σύστημα θα αποσταλεί στην έδρα της εταιρείας POLYTEC στη Γερμανία για την αναβάθμισή
του  και  την  προσαρμογή  του  σε  απεικονιστικό  σύστημα  σάρωσης  σε  δύο  διαστάσεις.  Συγκεκριμένα,  ο
δομοστοιχειωτός μετρητής δονήσεων, ο οποίος περιέχει εσωτερικά τους αποκωδικοποιητές θα διασυνδεθεί
κατάλληλα με τον ελεγκτή (controller) του αναβαθμισμένου συστήματος ώστε να καταστεί δυνατός τόσο ο
έλεγχος του νέου οργάνου, όσο και για να πραγματοποιηθεί η δειγματοληψία σε δύο διαστάσεις. Επιπλέον,
η  κεφαλή  laser  (OFV-505)  θα  τοποθετηθεί  εσωτερικά  σε  κατάλληλα  τροποποιημένο  κέλυφος  και  θα
διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με αυτοματοποιημένο σύστημα φακών μηχανικής κίνησης για την ταχεία και με
ακρίβεια μετατόπιση της δέσμης laser για σάρωση της επιφάνειας του υπό εξέταση αντικειμένου».

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω αναβάθμιση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη
Σεισμικών Ασπίδων» που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση” (απόφαση ένταξης 933/28-01-2014) όπου προβλέπεται  η αναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού.

3.  Κατόπιν  των ανωτέρω,  με  το με  αριθ.  πρωτ.  10863/2014/30.05.2014 έγγραφο αίτημα της  Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων προς  την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  το  οποίο  παρελήφθη από την Αρχή στις
04.06.2014 και το υποβληθέν σχέδιο απόφασης, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αιτείται
τη  σύμφωνη  γνώμη  της  Αρχής  για  την  προσφυγή σε  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  για  την   απευθείας
ανάθεση σύμβασης προμήθειας  εξοπλισμού για την αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος μέτρησης της
εκτός  επιπέδου  μετατόπισης  για  τη  μελέτη  της ακουστικής  απόκρισης  και  της  απόσβεσης  υλικών  υπό
δυναμική φόρτιση, προϋπολογισμού 113.821,13€, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ.
2 περ. β' του π.δ. 60/2007.

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

4.Tο  άρθρο  2  παρ.  2  περ.  γ,  υποπερίπτωση  δδ)  του  ν.  4013/2011  ορίζει: “δδ)  Οι  αποφάσεις  των
αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των
δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων
24  και  25  του  π.δ.  60/2007,  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 ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων.”

5.  Η διάταξη  του  άρθρου  2  παρ.  2  του   π.δ.  60/2007  «Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ…» ορίζει:
“γ) Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών  είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην αυτών του στοιχείου β), οι οποίες
έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση−πώληση, με ή
χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.
Δημόσια  σύμβαση,  η  οποία  έχει  ως  αντικείμενο  την  προμήθεια  προϊόντων  και  καλύπτει,
παρεμπιπτόντως,εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως δημόσια σύμβαση προμηθειών.
δ) Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην των δημοσίων συμβάσεων έργων ή
προμηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα
ΙΙ.
Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται
στο  Παράρτημα  ΙΙ,  θεωρείται  ως  δημόσια  σύμβαση  υπηρεσιών,  εφόσον  η  αξία  των  συγκεκριμένων
υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και η οποία
δεν περιλαμβάνει  δραστηριότητες  που αναφέρονται  στο  Παράρτημα Ι  παρά μόνο παρεμπιπτόντως  σε
σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ως δημόσια σύμβαση υπηρεσιών”.

6.  Η διάταξη  του  άρθρου  6  παρ.  1  του   π.δ.  60/2007  «Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ…» ορίζει:

“Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν εξαιρούνται,
δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 9 έως 15, και των οποίων η εκτιμώμενη
αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια:
α) 137.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που καλύπτονται
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από την περίπτωση β) στοιχείο iii), που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες είναι κεντρικές
κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος IV. [...]
β) 211.000 ευρώ, προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται
είτε  i)  από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα  IV, είτε  ii)  από τις
αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της
άμυνας,  όταν  οι  συμβάσεις  αφορούν  προϊόντα  τα  οποία  δεν  καλύπτει  το  Παράρτημα  V,  είτε  iii)  από
οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ
Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οςποίων οι θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με τους
αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ Β.”

Σημειώνεται ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 2 του  αριθ. 1336/2013  Κανονισμού για την τροποποίηση των
οδηγιών 2004/17/ΕΚ,  2004/18/ΕΚ και  2009/81/ΕΚ του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,
όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, το ως άνω
ποσό αναπροσαρμόστηκε στις 134.000 και 207.000 ευρώ αντίστοιχα.

7.  Το άρθρο 8 του π.δ. 60/2007 προβλέπει:

Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων συμβάσεων, των συμφωνιών − πλαισίων και
των δυναμικών συστημάτων αγορών(άρθρο 9 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

1.  Ο  υπολογισμός  της  εκτιμώμενης  αξίας  μιας  δημόσιας  σύμβασης  βασίζεται  στο  συνολικό  πληρωτέο
ποσό,εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.  Στον υπολογισμό αυτό,  λαμβάνεται
υπόψη  το  εκτιμώμενο  συνολικό  ποσό,  συμπεριλαμβανομένων  τόσο  του  τυχόν  προβλεπόμενου
δικαιώματος προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης.
3. Κανένα σχέδιο έργου και καμία σύμβαση προμήθειας ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί,
προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.
4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη το ποσό των έργων καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των αναγκαίων προμηθειών για την
εκτέλεση των έργων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές.
5. α) Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη
σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των
τμημάτων.
Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 6, το
παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα, των οποίων η εκτιμώμενη
αξία εκτός ΦΠΑ είναι  μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000)  ευρώ για τις  υπηρεσίες  και  του ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για τα έργα, εφόσον το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν
υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.
β)  Όταν  η  προμήθεια  ομοειδών  προϊόντων  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  ταυτόχρονη  σύναψη  χωριστών
συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των τμημάτων κατά την
εφαρμογή του άρθρου 6 σημεία α) και β).
Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 6, το
παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα των οποίων η εκτιμώμενη
αξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ και υπό τον όρο ότι το συνολικό
ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.

8.  Το άρθρο 25 παρ. 2 περ. β του π.δ. 60/2007 προβλέπει:

Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
(άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία
με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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2) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
β) όταν αφορούν συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και
προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για την
επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων,εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την
αναθέτουσα  αρχή  να  προμηθευτεί  υλικό  με  διαφορετικάτεχνικά  χαρακτηριστικά,  τα  οποία  είναι
ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια
των εν λόγω συμβάσεων καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, εκτός αν
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η συνδρομή των οποίων θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.

ΙΙΙ. Νομική εκτίμηση

9.  Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 25 περ. 2 υποπερ. β' του π.δ. 60/2007, το οποίο επικαλείται στο
αίτημά  του  το  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων,  δεδομένου  ότι  η  ανάδοχος  εταιρεία  έπαψε  να  λειτουργεί,
σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό
προμηθευτή και επομένως δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι ως άνω διατάξεις. Εν προκειμένω,  η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
έχουσα το δικαίωμα υπαγωγής εκάστου υποβληθέντος αιτήματος στη σωστή διάταξη νόμου, κρίνει ότι θα
μπορούσε  να εξετασθεί το ενδεχόμενο συνδρομής των προϋποθέσεων της  διάταξης του άρθρου 25 παρ.
1 περ. β' του π.δ. 60/2007. 

Ωστόσο,  δεδομένου  ότι  το  υπό  εξέταση  αίτημα  αφορά  στη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  για  την
προμήθεια εξοπλισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 113.821,13€ χωρίς ΦΠΑ, το ποσό της δαπάνης αυτής
υπολείπεται  του  προβλεπομένου  από  το  π.δ.  60/2007  κατώτατου  χρηματικού  ορίου,  όπως  αυτό
υπολογίζεται βάσει των άρθρων 6 και 8 αυτού. Ως εκ τούτου,  δεν συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για
τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης κατά το άρθρο 2, παρ. 2, περ.. γ, υποπερίπτωση δδ, του Ν. 4013/2011
για  την  αιτούμενη ανάθεση σύμβασης  και  η  ανάθεσή της  εναπόκειται  στην  αποκλειστική  ευθύνη της
αναθέτουσας αρχής.       

   

IV. Συμπέρασμα

Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό αίτημα και την υπαγωγή αυτού στις
προαναφερόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ζητήματος, αποφασίζουμε :

Την αποχή της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. από την εξέταση του αιτήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεδομένης της
διαπίστωσης έλλειψης αρμοδιότητας έκδοσης σχετικής γνώμης, καθώς η σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του π.δ 60/2007 λόγω της εκτιμώμενης αξίας της.

                                                                         ΑΘΗΝΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                      Ο  Συντάκτης                                              Η  Αντιπρόεδρος

                              Σταθακόπουλος  Δημήτριος                         Μπουσουλέγκα  Χριστίνα
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