
  

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

4/2014
(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα,  14η  Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:30 και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7 στους Αμπελόκηπους, 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. Πρόεδρος: Ράικος Δημήτριος

2. Αντιπρόεδρος: Μπουσουλέγκα  Χριστίνα

              Μέλη         : Δημητρούλιας Θεόδωρος

                                    Καραμανλής Ευάγγελος

                                    Κουλούρη Ιωάννα

        Λουρίκας Δημήτριος

        Σταθακόπουλος Δημήτριος

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

Γραμματέας: Στυλιανή Τσιάβου
Εισηγήτριες: Χ.  Ζαράρη- ως προς το νομικό μέρος, Σ. Παρασκευά -ως προς το τεχνικό μέρος,
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ερώτημα:  Το με αρ.  πρωτ.  120301/2013/03.12.2013 έγγραφο-αίτημα της Επιτροπής Ερευνών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αριθ. πρωτ. 5412/05.12.2013),
όπως αυτό συμπληρώθηκε, κατόπιν του με αρ.5412/20.12.2013 εγγράφου της Αρχής, με το με αρ.
πρωτ. 130269/24.12.2013 όμοιο έγγραφο της αιτούσας και  τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, τα
οποία παρελήφθησαν από την Αρχή με αρ.πρωτ. 5723/30.12.2013.



Θέμα:  Έγκριση  προσφυγής  στη  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  για  την  απευθείας  ανάθεση
σύμβασης προμήθειας  εξοπλισμού “Συστήματος Χημικής Εναπόθεσης Ατμών (Chemical Vapour
Deposition –  CVD)”  για  τις  ανάγκες  ερευνητικού προγράμματος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
325.000,00€.

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

1. Με  το  με  αρ.  πρωτ.  120301/2013/03.12.2013  έγγραφο-αίτημα  της  Επιτροπής  Ερευνών  του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ.  5412/05.12.2013),
όπως αυτό συμπληρώθηκε, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 5412/20.12.2013 εγγράφου της Αρχής, με
το με αρ.  πρωτ.  130269/24.12.2013 όμοιο έγγραφο της αιτούσας και   τα συνημμένα σε αυτό
έγγραφα (αρ. πρωτ. 5723/30.12.2013 της Αρχής), ζητείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής για την
προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.
60/2007,  παρ. 1.β και παρ.2.α, με σκοπό την   απευθείας ανάθεση σύμβασης προμήθειας ενός
εξειδικευμένου  Συστήματος  Χημικής  Εναπόθεσης  Ατμών  (Chemical Vapour Deposition),
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 325.000,00€.   

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά

2.  Από  τα  αναφερόμενα  στο  κρινόμενο  αίτημα  και  στα  συνυποβληθέντα  αρχικά  και
συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία1, προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Με την με αρ. 60400 Σύμβαση Επιχορήγησης εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (Seventh Framewok Programme), το Πρόγραμμα με
τον τίτλο “GLADIATOR” κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης εκ μέρους 16 συμμετεχόντων-
κοινοπραττούντων φορέων, διάρκειας 42 μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 12.398.941.00€ εκ
των οποίων τα 8.655.776,00€, θα προέλθουν από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β) Ένας  εκ  των  συμμετεχόντων  φορεών  είναι  το  Εργαστήριο  Λεπτών  Υμενίων,
Νανοσυστημάτων  &  Νανομετρολογίας  LTFN του  Τμήματος  Φυσικής  του  Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  (εφεξής  ΑΠΘ)  με  συμμετοχή  που  αντιστοιχεί  σε  68
ανθρωπομήνες  και  συνολικό  προϋπολογισμό  1.142.480€  εκ  των  οποίων  τα  877.080,00€  θα
προέλθουν από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, ο κύριος ρόλος του
ΑΠΘ  είναι  η  τροποποίηση  ενός  εξειδικευμένου,  με  συγκεκριμένες  προδιαγραφές  και
χαρακτηριστικά, CVD Συστήματος το οποίο θα αγορασθεί από την εταιρεία ΑΙΧΤRΟΝ-Ltd-έτερο
συμμετέχoντα φορέα-  έναντι εύλογου τιμήματος, δηλαδή ποσού 325.000€ (βλ. σχετικά σελ. 17
από 49 του Παραρτήματος Ι “ Περιγραφή Εργασιών”) και θα εγκατασταθεί στις υποδομές του
ΑΠΘ  προκειμένου  στη  συνέχεια  να  τροποποιηθεί  για  την  επίτευξη  των  στόχων  του
Προγράμματος “GLADIATOR”.

γ)  Συγκεκριμένα το ΑΠΘ θα ενσωματώσει στο εν λόγω Σύστημα CVD,  δύο καινοτόμες οπτικές
διατάξεις σε συγκεριμένες γεωμετρίες για τη μελέτη σε πραγματικό χρόνο των οπτικών ιδιοτήτων
των  αναπτυσσόμενων  υπέρ-λεπτών  υμενίων  γραφενίου.  Οι  δε  παραπάνω  δράσεις  αποτελούν
Παγκόσμια Πρωτοτυπία και Καινοτομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου (έγγραφο της
23.10.2013  του  Επιστημονικά  Υπεύθυνου  του  Προγράμματος  εκ  μέρους  του  ΑΠΘ  προς  την
Επιτροπή Ερευνών), ρητώς αναφέρεται ότι τα παραδοτέα εκ μέρους του ΑΠΘ, σχετίζονται με :

α)την ανάπτυξη λεπτών υμενίων γραφενίου με το σύστημα CVD (Παραδοτέο 4.2, Μήνας 21)

1Το σύνολο των εγγράφων του υπό εξέταση αιτήματος, υποβλήθηκε στην Αρχή στην αγγλική γλώσσα πλην του
αιτήματος σύμφωνης γνώμης, του Σχεδίου Απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, της από
23.10.2013 επιστολής και του εγγράφου των διευκρινιστικών στοιχείων που αιτήθηκε η Αρχή.



β)την ενσωμάτωση συστημάτων μέτρησης οπτικών ιδιοτήτων (in-situ SE και Raman Spectroscopy)
πάνω στο σύστημα CVD (Παραδοτέο 6.1, Μήνας 18)

γ)τη  διερεύνηση  της  λειοτυργικότητας  των  συστημάτων  μέτρησης  οπτικών  ιδιοτήτων  που  θα
ενσωματωθούν πάνω στο σύστημα CVD (Παραδοτέο 6.2, Μήνας 24)

δ)τη  βελτίωση  της  διαδικασίας  ανάπτυξης  λεπτών  υμενίων  γραφενίου  μέσω  της  μέτρησης  των
οπτικών ιδιοτήτων (Παραδοτέο 6.3, Μήνας 33)

ε)τη  μεταφορά  τεχνογνωσίας  και  γνώσης  από  τις  ερευνητικές  δραστηριότητες  που  θα
πραγματοποιηθούν πάνω στο σύστημα CVD από το LTFN-ΑΠΘ, στην AIXTRON Ltd για εφαρμογή σε
μεγαλύτερα συστήματα CVD της εταιρείας (Παραδοτέο 7.3, Μήνας 41)

δ)  Περαιτέρω, όπως επικαλείται η αιτούσα, στο με αρ. πρωτ. 130288/24.12.2013 έγγραφό της
προς την Αρχή,  είναι  απαραίτητη η αγορά του ερευνητικού  CVD συστήματος μόνο από την
εταιρεία ΑΙΧΤRΟΝ-Ltd, διότι:
“α) οι δράσεις έρευνας και ανάπτυξης στο έργο GLADIATOR προβλέπονται μόνο για τα συστήματα
που παράγει η εταιρεία AIXTRON Ltd,

β) μόνο η AIXTRON Ltd μπορεί να παράγει τα συγκεκριμένα συστήματα,

γ)  μόνο   η  AIXTRON Ltd μπορεί  να  κάνει  τροποποιήσεις  πάνω  στα  συστήματα  CVD που
κατασκευάζει  και  που θα πρέπει  να μείνουν εμπιστευτικές  στα πλαίσια του έργου  GLADIATOR.
Επομένως,  για  λόγους  προστασίας  αποκλειστικών  δικαιωμάτων,  ο  φορέας   AIXTRON Ltd
καθίσταται μοναδικός για την αγορά του συγκεκριμένου ερευνητικού και ειδικά τροποποιημένου
συστήματος  CVD έναντι  οποιουδήποτε  άλλου κατασκευστή συστημάτων  CVD.  To δε ερευνητικό
σύστημα  CVD με  τις  συγκεκριμένες  προδιαγραφές  θα  κατασκευασθεί  από  την  AIXTRON Ltd
αποκλειστικά για να χρησιμοποιηθεί στις δράσεις του Προγράμματος GLADIATOR.

ε)  Προς  επίρρωση  των  επικαλούμενων  αιτιάσεών  της,  η  αιτούσα,  στα  συνοδευτικά  του
αιτήματός  της  έγγραφα,  συμπεριλαμβάνει  i)  αλληλογραφία  με  την   Ευρωπαϊκή  Επιτροπή
σχετικά με το σύστημα CVD και την αγορά του από την εταιρεία AIXTRON Ltd ( βλ. σχετ. το από
26/11/2013  ηλεκτρονικό  μήνυμα  του  Καθηγητή  Στέργιου  Λογοθετίδη,  Διευθυντή  του  LTFN
εργαστηρίου του ΑΠΘ, προς τον  Dr.  Marcin Sadowski,  Research Programme Officer,  European
Commission), όπου ρητώς αναφέρεται -και δεν ανατρέπεται από την Ε.Ε- ότι το Σύστημα  CVD
το οποίο πρόκειται να αγοράσει το ΑΠΘ από την εταιρεία AIXTRON-Ltd σε μειωμένη τιμή, είναι
Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (R&D CVD System) και  ii) επιστολή του Αντιπροέδρου της
εταιρείας  AIXTRON Ltd προς το ΑΠΘ στο οποίο ρητώς αναφέρεται ότι η εταιρεία AIXTRON Ltd
είναι η μόνη προμηθεύτρια η οποία μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους συστήματα CVD με τις
ιδιαίτερες  προδιαγραφές  που  απαιτούνται  για  την  επιτυχή  υλοποίηση  του  Προγράμματος
GLADIATOR”.

3.  Κατόπιν  των  ανωτέρω,  με  το  με  αρ.  πρωτ.  120301/2013/03.12.2013  έγγραφο-αίτημα  της
Επιτροπής  Ερευνών  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  προς  την  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
(αριθ.  πρωτ.  5412/05.12.2013),  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε,  κατόπιν  του  με  αρ.5412/20.12.2013
εγγράφου της Αρχής, με το με αρ. πρωτ. 130269/24.12.2013 όμοιο έγγραφο της αιτούσας και  τα
συνημμένα σε αυτό έγγραφα (αρ.πρωτ. 5723/30.12.2013 της Αρχής), η  Επιτροπή Ερευνών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αιτείται  τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής για την
προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την  απευθείας ανάθεση σύμβασης προμήθειας
ενός  εξειδικευμένου  Συστήματος  Χημικής  Εναπόθεσης  Ατμών  (Chemical Vapour Deposition),
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 325.000,00€,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.
60/2007,   παρ.  1.β  (για  λόγους  τεχνικούς,  καλλιτεχνικούς  ή  σχετικούς  με  την  προστασία



αποκλειστικών  δικαιωμάτων)  και  παρ.2.α.  (όταν  τα  σχετικά  προϊόντα  κατασκευάζονται
αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης).

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

4.  Στο  άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ, υποπερίπτωση δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται:  “ Οι
αποφάσεις  των  αναθετουσών  Αρχών  που  αφορούν  προσφυγή  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης  για  την  ανάθεση  των  δημoσίων  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.Στο  άρθρο 2  του  π.δ.  60/2007  «Προσαρμογή της  ελληνικής  νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ…» ορίζεται: “1. Για τους σκοπούς του παρόντος, εφαρμόζονται οι ορισμοί που
παρατίθενται στις παραγράφους 2 έως 14.
2. α) «Δημόσιες συμβάσεις» είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς
μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών
και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών
κατά την έννοια του παρόντος.”,
......
“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.”
.......
“8. «Εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
ή φορέας του δημοσίου, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει
αντιστοίχως  την  εκτέλεση  εργασιών  ή/και  έργων,  την  προμήθεια  προϊόντων  ή  την  παροχή
υπηρεσιών στην αγορά.
Ο όρος «οικονομικός φορέας» καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες «προμηθευτής», «εργολήπτης» και
«πάροχος υπηρεσιών» και χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απλούστευσης του κειμένου.”
“9. «Αναθέτουσες αρχές» είναι το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου
δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς
τους  οργανισμούς  δημοσίου  δικαίου......Οι  οργανισμοί  και  οι  κατηγορίες  οργανισμών  δημοσίου
δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο σημεία α), β) και γ),
παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ.”....

6.  Στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. α του ως άνω π.δ ορίζεται:  “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)  137.000,00  ευρώ  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  και  υπηρεσιών,  εκτός  αυτών  που
καλύπτονται 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 οποίων 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 με αρ. 1336/2013 Κανονισμού της Επιτροπής, της
13ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής
τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, τα ως άνω ποσά αναπροσαρμόσθηκαν στις
134.000€  και  207.000 ευρώ, αντίστοιχα.

7.  Στο  άρθρο  25  παρ.  1  περ.  β  και  παρ.  2  περ.  α  ομοίως  του  π.δ  60/2007,  ορίζεται  :  “Οι
αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  συνάπτουν  τις  δημόσιες  συμβάσεις  τους  προσφεύγοντας  σε
διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  χωρίς  να  προηγείται  δημοσίευση  σχετικής  προκήρυξης,  στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών:
[…]β) εάν, για λόγους τεχνικούς,  καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών
δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,
....................
2) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
α)  όταν  τα  σχετικά  προϊόντα  κατασκευάζονται  αποκλειστικά  για  σκοπούς  έρευνας,
πειραματισμού,  μελέτης  ή  ανάπτυξης,  προκειμένου  για  ποσότητα  που  δεν  εξασφαλίζει  την
εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.”

ΙΙΙ. Νομική εκτίμηση

8. Εν προκειμένω, το υπό εξέταση αίτημα αφορά σύναψη σύμβασης  με την έννοια της περ. α
της  παρ.  2  του άρθρου 2  του π.δ.  60/2007,  έναντι  ποσού 325.000,00€,  μεταξύ της  αιτούσης
-Αναθέτουσα Αρχή- και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία AIXTRON Ltd. Λαμβάνοντας
υπόψη  ότι  η  αιτούμενη  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  για  τη  σύναψη
συμβασης προμήθειας, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ 60/2007 (άρθρο 31 της
οδηγίας 2004/18), συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής κατ’ άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ`
υποπερίπτωση δδ` του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την παροχή γνώμης.  

9.Όπως παγίως έχει  κριθεί,  η διαδικασία με διαπραγμάτευση έχει  εξαιρετικό χαρακτήρα και
επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικώς απαριθμούμενες στα άρθρα 30 και 31 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περιπτώσεις (αντίστοιχα άρθρα 24 και 25 π.δ. 60/2007), (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 την βασική ρύθμιση, ήτοι 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). .



 10.   Από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης προκύπτουν τα ακόλουθα:

I  . Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 2 περ.α του π.δ. 60/2007.
Για την εφαρμογή του άρθρου 25 παρ.2 περ. α΄ του ως άνω π.δ/τος  θα πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
i)Τα  σχετικά  προϊόντα  πρέπει  να  κατασκευάζονται  αποκλειστικά  για  σκοπούς  έρευνας,
πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης και
i)  σε ποσότητα που δεν εξασφαλίζει την εμπορική βιωσιμότητα  του προϊόντος ή την απόσβεση
των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.

Ειδικότερα:
i) Τα σχετικά προϊόντα  κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού,
μελέτης ή ανάπτυξης.

Στο Παράρτημα Ι (Annex I) της με αρ. 60400 Σύμβασης η οποία υπογράφηκε κατόπιν έγκρισης
της  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  στο  πλαίσιο  του  7ου  Προγράμματος  Πλαισίου,  για  το
Πρόγραμμα με  τίτλο GLADIATOR, αναφέρεται ότι ένας από τους στόχους του Προγράμματος
είναι η τροποποίηση  ενός  εργαστηριακού συστήματος  CVD ώστε να μετατραπεί σε σύστημα
παραγωγής γραφενίου μεγάλης κλίμακας (GLADIATOR goals, Table I, page 7 of 87).  Δηλαδή, το
εν λόγω σύστημα CVD οφείλει να είναι εξειδικευμένο και να έχει  συγκεκριμένες προδιαγραφές
και χαρακτηριστικά  ώστε κατά τη διάρκεια της έρευνας και  κατόπιν τοποθέτησης του στο
ΑΠΘ, να ενσωματωθούν σε αυτό καινοτόμες οπτικές διατάξεις σε συγκεκριμένες γεωμετρίες,
για  τη  μελέτη  σε  πραγματικό  χρόνο  των  οπτικών  ιδιοτήτων  των  αναπτυσσόμενων  υπερ-
λεπτών υμενίων γραφενίου. Ομοίως το γεγονός του εργαστηριακού χαρακτήρα του εν λόγω
συστήματος  επαναλαμβάνεται  στη  σχετική  αλληλογραφία  του  ΑΠΘ  με  την  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ( βλ. στοιχείο 2.ε ανωτέρω).

     

Επομένως,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω προκύπτει  ότι  το  αιτούμενο σύστημα  CVD είναι  ένα
εργαστηριακό  σύστημα  που  θα  κατασκευασθεί  αποκλειστικά  για  ερευνητικούς  σκοπούς  με
συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές από την εταιρεία  AIXTRON Ltd με σκοπό να αποτελέσει
τη βάση της έρευνας του ΑΠΘ ( βλ. παρ. 2γ-δ ανωτέρω), με στόχο την τροποποίησή του για τη
βελτίωση των παραγόμενων υμενίων γραφενίου (ως προς την δομή, την αντοχή , τις ιδιότητες).
Συνεπώς, στη βάση των ανωτέρω κρίνεται ότι πληρούται η εν λόγω προϋπόθεση.

ii) Ποσότητα που δεν εξασφαλίζει την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση
των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.

Εν προκειμένω, ο εν λόγω εξοπλισμός θα κατασκευασθεί αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας,
πειραματισμού, μελέτης και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος ''GLADIATOR'' με τελικό
σκοπό τη βελτίωση των αναπτυσσόμενων λεπτών υμενίων γραφενίου ως προς τις ιδιότητές
τους.  Eφόσον  η  έρευνα  τελεσφορήσει,  τα  αποτελέσματα  της  θα  χρησιμοποιηθούν  από την
εταιρεία  AIXTRON σε  σύστημα  παραγωγής  μεγάλης  κλίμακας  (εμπορικά  συστήματα),
διαφορετικό από το αιτούμενο προς προμήθεια εργαστηριακό σύστημα CVD. Συνεπώς, αφενός
σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, το εν λόγω σύστημα θα κατασκευασθεί αποκλειστικά
για τους σκοπούς του Προγράμματος δηλαδή σε ποσότητα που δεν εξασφαλίζει την εμπορική
βιωσιμότητα του και αφετέρου δεν προκύπτει εμπορική εκμετάλλευση του συστήματος ούτε
απόκτηση κέρδους εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας από τη διάθεσή του καθ' αυτού.



Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται ότι πληρούται ομοίως και η εν λόγω προϋπόθεση.

11.Kατά συνέπεια από την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στην προαναφερόμενη
διάταξη κρίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 25 περ. 2 υποπερ. α'
και εξ αυτού του λόγου παρέλκει η αναλυτική εξέταση των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρ.
1 περ. β ομοίως του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, την οποία επίσης επικαλείται η αιτούσα.

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  αποδοχή  του  αιτήματος  της  Επιτροπής  Ερευνών  του  Αριστοτέλειου  Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και την παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ (δδ)
του ν. 4013/2011, όπως ισχύει,  για τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη σύναψη
προμήθειας  εξοπλισμού  (CVD συστήματος),  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  325.000,00€,  λόγω
συνδρομής των προς τούτο τασσόμενων από το νόμο προϋποθέσεων.
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