
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

               

                    

  

ΑΠΟΦΑΣΗ
      2/2015

(της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 08η Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:30 π.μ. 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. Πρόεδρος         :   Ράϊκος Δημήτριος
2. Μέλη                 :   Καραμανλής Ευάγγελος

        Κουλούρη Ιωάννα
                                    Λουρίκας Δημήτριος (μέσω τηλεδιάσκεψης)   
                                    Σταθακόπουλος Δημήτριος
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.
                                     
Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή

Εισηγητές: Μητσάκη Πολυξένη, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

      Σταθακόπουλος Γεώργιος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορικής

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν οι εισηγητές Μητσάκη Πολυξένη, Νομικός, Ειδικό Επιστημο-
νικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και  Σταθακόπουλος Γεώργιος,  Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Πληροφορικής, καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Καξιρή Χριστίνα, οι οποίοι απο-
χώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβου -
λίου της Αρχής. 

Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευ-
νών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,  σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ.  1 περ.  β'  του π.δ.
60/2007, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Αυτόμα-
του Συστήματος Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων-Βολίδων (EVOFINDER), προϋπολογισμού 34.000,00€
μη συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων, για το έτος 2015.

Με το με αρ.πρωτ. 8028/1/92-ροστ'/03-11-2014 έγγραφο-αίτημα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευ-
νών  του  Αρχηγείου  Ελληνικής  Αστυνομίας  (εφεξής  Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α.) και  τα  συνημμένα  σε  αυτό  έγγραφα
(αρ.πρωτ.εισερχ. 4631/05-11-2014), όπως συμπληρώθηκε, κατόπιν σχετικών αιτημάτων της Αρχής, με τα με
αρ.πρωτ. 8030/16/1194-β'/25-11-2014 και 8030/16/1194-γ'/18-12-2014 έγγραφα (αρ.πρωτ.εισερχ. 5040/28-
11-2014 και 5356/18-12-2014, αντίστοιχα), η Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α. αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής,
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σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί
στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για τη σύναψη
σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού του Αυτόματου Συ-
στήματος Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων-Βολίδων (EVOFINDER),  προϋπολογισμού 34.000,00€ μη
συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Εργαστη-
ρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων  της Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α. (Αθήνα) και του Εργαστηρίου Πυροβόλων
Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονί-
κη), για το έτος 2015, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 περ. β' του π.δ. 60/2007 (για λόγους τε-
χνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων).

Ι. Ιστορικό - πραγματικά περιστατικά

Από το σύνολο των προσκομισθέντων στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (εφεξής Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α.), η
οποία συνιστά την εθνική εγκληματολογική υπηρεσία της χώρας, παρέχει  επιστημονική συνδρομή στο
έργο τόσο της Αστυνομίας όσο και των λοιπών διωκτικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου. Η
αποστολή  της  συνίσταται,  ιδίως,  στη  διερεύνηση  του  τόπου  του  εγκλήματος,  την  περισυλλογή  και
αξιοποίηση των ιχνών και πειστηρίων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου επιστημονικοτεχνικού εξοπλισμού
καθώς και την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων, την οργάνωση των εγκληματολογικών
αναζητήσεων, την μέριμνα για την επαγγελματική επιμόρφωση στις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους
της εγκληματολογίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 30 του π.δ. 14/2001 «Οργάνωση
Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» - Α' 12, όπως ισχύει).

Ειδικότερα, το Εργαστήριο Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Πυροβόλων Όπλων (Καλύκων και Βολίδων) του
Τμήματος Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α. δραστηριοποιείται στους
εξής τομείς: (α) διενεργεί συγκριτικές εξετάσεις των πάσης φύσεως ιχνών πυροβόλων και λοιπών όπλων,
σε κάλυκες, βολίδες και συναφή πειστήρια, με τη χρήση των απαραίτητων συστημάτων, συσκευών και
οργάνων,  για  τον  προσδιορισμό  του  χρησιμοποιηθέντος  όπλου  και  την  εξιχνίαση  τελεσθέντων
εγκλημάτων, (β) προσδιορίζει  με βάση τα ανευρεθέντα πειστήρια και τα επ' αυτών ίχνη τον τύπο του
χρησιμοποιηθέντος όπλου, (γ) καταρτίζει αρχεία και συλλογές δειγματικών καλύκων και βολίδων όπλων,
καθώς και εθνικό αρχείο πειστηρίων καλύκων και βολίδων εκκρεμών υποθέσεων και (δ) ευθύνεται για τη
λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του Αυτόματου Συστήματος Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων-
Βολίδων, καθώς και του δικτύου των περιφερειακών σταθμών και κινητών μονάδων αυτού. 

2. Στο πλαίσιο άσκησης των προπαρατεθέντων (υπό 1) αρμοδιοτήτων της, η Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α. προέβη στην
προμήθεια του Αυτόματου Συστήματος Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων-Βολίδων (EVOFINDER) ως
εξής:
2.1. Με την με αρ.πρωτ. 60/10-10-2011 απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε στη
Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α.  πίστωση  ύψους  590.707,50€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  23%,  από  τον  ΚΑΕ  0896
“απόρρητες  δαπάνες”, για  την  προμήθεια  του  ως  άνω  συστήματος,  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας
ανάθεσης με λήψη προσφοράς από συγκεκριμένο προμηθευτή. 
2.2.  Με την  με αρ.πρωτ. 8030/16/1113-γ'/26-10-2011 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του 4ου Τμήματος της
Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α.  προς  την  εταιρεία  «V.A.  PRIVATE  FORENSIC  CRIME  SERVICES  LTD»,  η  αναθέτουσα  αρχή
κάλεσε  τη  συγκεκριμένη  εταιρεία  να  υποβάλει  τεχνικοοοικονομική  προσφορά,  σύμφωνα  με  τις  εκεί
συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια του ανωτέρω συστήματος.
2.3. Ακολούθως,  στις  15-12-2011,  η  προαναφερθείσα  εταιρεία  υπέβαλε  σχετική  Τεχνικοοικονομική
Προσφορά. 
2.4. Με  την  με  αρ.πρωτ.  8030/16/1113-στ'/20-12-2011  Έκθεση  Αξιολόγησης  Τεχνικοοικονομικής
Προσφοράς, η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, Λήψης Τεχνικοοικονομικών Προσφορών και
Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών (η οποία είχε ορισθεί με την με αρ.πρωτ. 8030/16/1113-β'/14-10-2011
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απόφαση του Διευθυντή της Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α.) προέβη σε αξιολόγηση της από 15-12-2011 τεχνικοοικονομικής
προσφοράς της εταιρείας «V.A. PRIVATE FORENSIC CRIME SERVICES LTD» και αποφάσισε ότι η προσφορά
αυτής ήταν σύμφωνη,  στο σύνολό της,  προς τις  τεχνικές  προδιαγραφές και,  ως εκ τούτου, την έκρινε
αποδεκτή και πρότεινε την αγορά του ανωτέρω συστήματος από τη συγκεκριμένη εταιρεία. 
2.5. Στη συνέχεια,  εκδόθηκε η  με αρ.πρωτ.  5/14-02-2012 απόφαση του  Υφυπουργού Προστασίας  του
Πολίτη, με την οποία  η προμήθεια του ως άνω συστήματος ανατέθηκε στην προαναφερθείσα εταιρεία,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  με  αριθ.  8028/1/34/27-08-2000  υπουργικής  απόφασης  («Διαδικασία
προμηθειών και πληρωμής υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εξαιρούνται από τις
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  και  βαρύνουν  τις  πιστώσεις  των  απορρήτων  δαπανών»  -Β'  1101,  όπως
διορθώθηκε με το Β' 1163). Ειδικότερα, η εν λόγω προμήθεια διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
προαναφερθείσας,  με αριθ.  8028/1/34/27-08-2000,  υπουργικής απόφασης,  ήτοι  με  τη διαδικασία  της
απευθείας ανάθεσης με λήψη προσφοράς από συγκεκριμένο προμηθευτή (άρθρο 1 παρ. 4), καθότι «οι
προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας εξαιρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 περ. II εδάφ. γ', δ'
και  ε'  του  ν.  2286/1995  από  το  πεδίο  εφαρμογής  αυτού  και  βαρύνει  τις  πιστώσεις  των  απόρρητων
δαπανών» (άρθρο 1 παρ. 1). 
2.6. Με  την  με  αρ.  ΑΠ.Δ.  4/14-03-2012  υπογραφείσα  σύμβαση,  το Αρχηγείο  Ελληνικής  Αστυνομίας
(αναθέτουσα αρχή) προμηθεύτηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «V.A. PRIVATE FORENSIC
CRIME  SERVICES  LTD» (προμηθευτή)  το  εν  λόγω  σύστημα, προϋπολογισμού  480.250,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  (590.707,50€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  23%),  για  την  κάλυψη  των
αναγκών του Τμήματος Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α. (Αθήνα) και
του Εργαστηρίου Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών
Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη).

3. Το  Αυτόματο Σύστημα Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων-Βολίδων  (EVOFINDER)  εγκαταστάθηκε
στις 24-05-2012 στο Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α. (Αθήνα)
και  στο  Εργαστήριο  Πυροβόλων  Όπλων  και  Ιχνών  Εργαλείων  της  Υποδιεύθυνσης  Εγκληματολογικών
Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη), σύμφωνα με το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και
Ποσοτικής Παραλαβής.

4. Όσον αφορά στις  υπηρεσίες  συντήρησης του  Αυτόματου Συστήματος Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών
Καλύκων-Βολίδων (EVOFINDER), στις οποίες αφορά το υπό εξέταση αίτημα, παρατηρούνται τα ακόλουθα: 
4.1. Στις με αρ.πρωτ. 8030/16/1113-δ'/01-12-2011 Τεχνικές Προδιαγραφές του εν λόγω Συστήματος (που
συντάχθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή, βλ. ανωτέρω, υπό 2.4) ορίζεται σχετικά ότι: «7. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 7.1.5 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει εξ'  ολοκλήρου τη  δωρεάν συντήρηση του Αυτόματου
Συστήματος  EVOFINDER  (του  «Κυρίως  Συστήματος»  και  του  «Υποσυστήματος»),  και  όλων  των
παρελκόμενών του, για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του. Στην
συντήρηση  αυτή  θα  περιλαμβάνονται  οι  αντικαταστάσεις  και  επιδιορθώσεις  των  μηχανικών  μερών,
λογισμικών,  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  οθονών,  εκτυπωτών  και  όλων  των  λοιπών  εξαρτημάτων  που
συνοδεύουν το Σύστημα, εκτός των αναλώσιμων υλικών. [...] 7.2  Το συνολικό κόστος της συντήρησης,
πέραν του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας (2 έτη), να αναφερθεί σε ξεχωριστό παράρτημα , ως
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ”. Σε αυτό το παράρτημα θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι
υπηρεσίες που θα προσφέρει ο κατασκευαστής – προμηθευτής, και που καλύπτονται από το κόστος της
ετήσιας συντήρησης. [...]».   
4.2. Στην από 15-12-2011 Τεχνικοοικονομική Προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας και, ειδικότερα, στο
Παράρτημα  III  αυτής (“Οικονομικό κόστος ετήσιας συντήρησης”) αναφέρεται ότι:  «Με την πάροδο των
δύο (2) πρώτων ετών της δωρεάν εγγύησης του Συστήματος, παρέχεται ετήσια συντήρηση. Η ετήσια
συντήρηση έχει  τους  ίδιους  όρους  και  προϋποθέσεις  που αναγράφονται  στην  περίοδο της  δωρεάν
εγγύησης. Σκοπός της ετήσιας συντήρησης είναι η συνεχής και εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος. [...]
Το κόστος της ετήσιας συντήρησης, το οποίο περιλαμβάνει τους πιο πάνω όρους, οι οποίοι ισχύουν και
κατά τα δύο (2) χρόνια της δωρεάν συντήρησης, φαίνεται πιο κάτω: ΚΟΣΤΟΣ: 34.000,00 ΣΥΝ Φ.Π.Α. 15%
5.100,00 ΣΥΝΟΛΟ: 39.100,00. Το πιο πάνω κόστος θα παραμείνει σταθερό για δέκα (10) χρόνια, τα οποία
θα ξεκινούν μετά τη λήξη των δύο (2) πρώτων χρόνων της δωρεάν εγγύησης.».
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4.3. Στην με αρ.πρωτ. 8030/16/1113-στ'/20-12-2011 Έκθεση Αξιολόγησης Τεχνικοοικονομικής Προσφοράς
(κεφάλαιο Ε') αναφέρεται ότι: «[...] 2. Το κόστος του προγράμματος ετήσιας συντήρησης – αναβάθμισης,
σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας, του Συστήματος  EVOFINDER  (του
Κυρίως Συστήματος και Υποσυστήματος), ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων
ΕΥΡΩ (34.000€), χωρίς Φ.Π.Α. και τυχόν άλλες κρατήσεις. Το ποσό αυτό θα είναι σταθερό και θα ισχύει
για τα υπόλοιπα τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια μετά την λήξη της εγγύησης (2 έτη). 3. Σημειώνεται ότι
στην από 16-09-2011 οικονομική προσφορά [...] της προμηθεύτριας εταιρείας του Συστήματος EVOFINDER,
προβλέπονταν ότι το κόστος της ετήσιας συντήρησης ανέρχονταν στο ποσό των 34.000€, χωρίς Φ.Π.Α. και
τυχόν  άλλες  κρατήσεις.  Στο  ποσό  όμως  αυτό  δεν  περιλαμβάνονταν  η  συντήρηση  –  αναβάθμιση  του
εξοπλισμού  των  υπολοίπων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  οθονών,  εκτυπωτών,  εξαρτημάτων  και  των
συνήθη  λογισμικών  τους  (antivirus  κλπ.),  τα  οποία  αποτελούν  μέρος  του  εξοπλισμού  του  «Κυρίως
Συστήματος»  αλλά  και  του  «Υποσυστήματος».  [...]  κρίνουμε  ότι  το  τελικό  διαμορφούμενο  ποσό  των
34.000€,  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  τυχόν  άλλες  κρατήσεις,  το  οποίο  θα  είναι  σταθερό  και  θα  ισχύει  για  τα
υπόλοιπα τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια μετά την λήξη της εγγύησης (2 έτη), είναι απολύτως ικανοποιητικό
και καλύπτει σε κάθε περίπτωση οιαδήποτε συντήρηση – επισκευή – αντικατάσταση και αναβάθμιση,
τόσο στα μηχανικά μέρη του Συστήματος EVOFINDER (Κυρίως Συστήματος & Υποσυστήματος), όσο και στα
λογισμικά που σχεδιάστηκαν από την κατασκευάστρια εταιρεία, αλλά και αυτά που είναι απαραίτητα για
την λειτουργία – προστασία όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του server. [...]».
4.4. Αντίστοιχα,  στην  υπογραφείσα  (με  αρ.  ΑΠ.Δ.  4/14-03-2012)  σύμβαση  αγοράς του  συστήματος
περιελήφθησαν  όροι  σύμφωνα  με  τους  οποίους  «1.  Ο  Προμηθευτής  παρέχει  για  το  σύνολο  του
εξοπλισμού  του  Συστήματος  EVOFINDER  (“κύριο  σύστημα”  και  “υποσύστημα”),  μαζί  με  όλα  τα
παρελκόμενά  του,  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  για  τουλάχιστον  δύο  (2)  έτη,  από  την  ημερομηνία
οριστικής παραλαβής του προς προμήθεια είδους.  [...]»  (άρθρο 8 -  “Εγγύηση καλής λειτουργίας”) και,
επιπλέον,  «Ο  προμηθευτής,  υποχρεούται  πριν  την  οριστική  παραλαβή του  Συστήματος  EVOFINDER
(“κύριο σύστημα” και “υποσύστημα”),  να υπογράψει με τη Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.)
σύμβαση, με την οποία θα παράξει τη συντήρηση του Συστήματος, μετά το πέρας των δύο (2) ετών
ΔΩΡΕΑΝ καλής λειτουργίας του, με τους όρους που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην
προσφορά του, όπως έγιναν αποδεκτά.» (άρθρο 12 - “Συντήρηση”).
 
5.  Σε εκτέλεση του προαναφερθέντος  (υπό 4.4.)  άρθρου 12 της σύμβασης  προμήθειας  του εν θέματι
συστήματος,  υπεγράφη,  στις  23-05-2012,  η  με  αρ.  8030/16/1113-ιε'  διετής σύμβαση  εγγύησης  –
συντήρησης και  τεχνικής  υποστήριξης  του  λογισμικού  και  μηχανολογικού  εξοπλισμού του  Αυτόματου
Συστήματος Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων/Βολίδων  (EVOFINDER), μεταξύ της Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α.  και
της  προμηθεύτριας  εταιρείας  («V.A.  PRIVATE  FORENSIC  CRIME  SERVICES  LTD»),  για  την  κάλυψη  των
αναγκών  της Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α. (Αθήνα) και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος
(Θεσσαλονίκη).
5.1. Σύμφωνα  με  το  Άρθρο  1 αυτής  (“Αντικείμενο σύμβασης  –  Τιμή”),  «Αντικείμενο της  παρούσας
σύμβασης είναι η εγγύηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συνόλου του εξοπλισμού καθώς και
του  λογισμικού  (κύριο  σύστημα  και  υποσύστημα)  μαζί  με  όλα  τα  παρελκόμενά  του,  του  Αυτόματου
Συστήματος Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων/Βολίδων (EVOFINDER),  [...] Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.  Ο Προμηθευτής παρέχει για το σύνολο του εξοπλισμού του
Συστήματος EVOFINDER (κύριο σύστημα και υποσύστημα) μαζί με τα παρελκόμενά του, δωρεάν εγγύηση
καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη, από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του. [...] Η περίοδος της
διετούς εγγύησης παρέχεται χωρίς αμοιβή. Η Σύμβαση μπορεί να παραταθεί μετά την λήξη της διετούς
εγγύησης με μονομερή δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής, οπότε μετατρέπεται σε Σύμβαση Συντήρησης,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Θα είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και θα ανανεώνεται
κάθε  έτος  με  πρόσθετη  πράξη,  για  χρονικό  διάστημα  έως  δέκα  (10)  ετών.  Β.  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.  Με  την  πάροδο  των  δύο  (2)  ετών  της  δωρεάν
εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης του Συστήματος EVOFINDER, παρέχεται από τον προμηθευτή, ετήσια
συντήρηση και τεχνική υποστήριξη. Η ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη έχει  τους ίδιους όρους
και  προϋποθέσεις που  αναγράφονται  για  την  περίοδο  δωρεάν  εγγύησης.  [...]  ΚΟΣΤΟΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Το ετήσιο συνολικό τίμημα, μετά την περίοδο της διετούς εγγύησης, για την παροχή των
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υπηρεσιών της παρούσας Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των «τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ»
(36.500,00€)*, το οποίο είναι και το μόνο απαιτητό από τον Προμηθευτή. [...] Το ανωτέρω κόστος (της
καθαρής αξίας) θα παραμείνει σταθερό για δέκα (10) χρόνια, τα οποία θα ξεκινούν μετά την λήξη των δύο
(2) πρώτων ετών της δωρεάν εγγύησης. [...]».
5.2. Στο  Άρθρο 2 (“Χρόνος και τόπος παροχής υπηρεσιών”) προβλέπεται ότι:  «Για την συντήρηση του
μηχανολογικού εξοπλισμού του  Αυτόματου Συστήματος Συγκριτικών Εξετάσεων  Ιχνών Καλύκων/Βολίδων
(EVOFINDER),  «κύριο σύστημα» και «υποσύστημα»  μετά την λήξη της δωρεάν εγγύησης των δύο (2)
πρώτων ετών, η Αναθέτουσα Αρχή θα αναθέτει στον Συντηρητή το Έργο, «με πρόσθετη πράξη» . Για την
εκτέλεση αυτής (συντήρησης) και προ της ανάθεσής της, θα υπογράφεται σχετική σύμβαση και από τα
δύο μέρη («Αναθέτουσα Αρχή» και «Συντηρητής») κάθε έτος. Η χρονική διάρκεια αυτής θα λογίζεται σε
ένα πλήρες ημερολογιακό έτος,  ήτοι από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους,
εκτός των περιπτώσεων που ο χρόνος συντήρησης αντικειμενικά είναι μικρότερος του ενός ημερολογιακού
έτους. Στην περίπτωση αυτή στην υπό κατάρτιση-υπογραφή της σύμβασης με τον προμηθευτή, αναλόγως
θα  διαμορφώνεται  και  το  κόστος  συντήρησης  του  εν  λόγω  συστήματος  και  εξοπλισμού  (ετήσιο
κόστος/μήνα). [...]».

6. Στη συνέχεια, υπεγράφη η με αρ. 8030/16/1114-δ'/27-06-2014 σύμβαση συντήρησης του λογισμικού
και  μηχανολογικού  εξοπλισμού  του  εν  θέματι  συστήματος  με  τον  ίδιο  προμηθευτή  («V.A.  PRIVATE
FORENSIC CRIME SERVICES LTD»), με συμβατικό τίμημα 21.291,66€, για το χρονικό διάστημα από 27-06-
2014 μέχρι το τέλος του 2014. 

7. Σημειώνεται ότι, όπως δηλώνει η αιτούσα αναθέτουσα αρχή στο με αρ.πρωτ. 8030/16/1194-γ'/18-12-
2014  συμπληρωματικό  έγγραφό της  (αρ.πρωτ.εισερχ.  5356/18-12-2014),  οι  υπό  5  και  6  συναφθείσες
συμβάσεις συντήρησης βάρυναν πιστώσεις του ΚΑΕ 0869 “Αμοιβές για Συντήρηση και Επισκευές Λοιπού
Εξοπλισμού”,  «δεν  χαρακτηρίζονται  απόρρητες  [...],  δεν  προβλέπουν  ότι  η  εκτέλεσή  τους  πρέπει  να
συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. [...]» και, επιπλέον, «η υπό ανάθεση σύμβαση συντήρησης
του συστήματος  «EVOFINDER» για το έτος 2015 δεν χαρακτηρίζεται απόρρητη και δεν συνοδεύεται από
ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεσή της. [...]».

8.  Στις  16-04-2014,  η  ίδια  προμηθεύτρια  εταιρεία  υπέβαλε  προς  τη  Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α.  προσφορά  για  τη
συντήρηση του εν θέματι συστήματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. 8030/16/1113-
ιε'/23-05-2012  αρχικής  (υπό  5)  σύμβασης  εγγύησης  –  συντήρησης και  τεχνικής  υποστήριξης  του
συστήματος, ύψους 36.500,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

9. Κατόπιν των ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή,  με το αρ.πρωτ.  8028/1/92-ροστ'/03-11-2014 έγγραφό της
και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα (αρ.πρωτ.εισερχ. 4631/05-11-2014),  όπως συμπληρώθηκε,  αιτείται
την  παροχή  σύμφωνης  γνώμης  της  Αρχής,  προκειμένου  να  προβεί  στη  διενέργεια  διαδικασίας
διαπραγμάτευσης,  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης  διαγωνισμού,  για  τη  σύναψη  σύμβασης  παροχής
υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού του Αυτόματου Συστήματος Συγκριτικών
Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων-Βολίδων (EVOFINDER), προϋπολογισμού 34.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένων
Φ.Π.Α.  και  λοιπών κρατήσεων,  για  την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Εργαστηρίων Πυροβόλων
Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α. (Αθήνα) και του Εργαστηρίου Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών
Εργαλείων της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη), για το έτος
2015,  σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 περ. β' του π.δ. 60/2007 (για λόγους τεχνικούς,
καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων).

Ειδικότερα, στο από 24-10-2014 υποβληθέν Ενημερωτικό σημείωμά της, η αιτούσα αναφέρει ότι: «[...] 5.
Η  συντήρηση  του  «Αυτόματου  Συστήματος  Συγκριτικών  Εξετάσεων  Ιχνών  Καλύκων  &  Βολίδων
(EVOFINDER)», που έχει εγκατασταθεί στη Δ.Ε.Ε. (στην Αθήνα) και στην Υ.Ε.Ε.Β.Ε. (στη Θεσσαλονίκη), είναι
απολύτως απαραίτητη,  καθ'  όσον  το εν λόγω σύστημα αποτελεί  τον βασικό και  ουσιώδη τεχνολογικό
εξοπλισμό για τη διενέργεια των εργαστηριακών-συγκριτικών εξετάσεων ιχνών των πειστηρίων καλύκων-
βολίδων και τυχόν αναστολή ή διακοπή της λειτουργίας του, θα επέφερε σοβαρότατο πρόβλημα στην
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εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 6. Η συντήρηση του συστήματος, θα πρέπει να ανατεθεί στην
εταιρεία  «V.A.  PRIVATE  FORENSIC  CRIME  SERVICES  LTD»,  για  τους  εξής  ουσιώδεις  λόγους:  α)  [...]  η
ανωτέρω  εταιρεία  είναι  εξουσιοδοτημένος  αποκλειστικός  διανομέας  στην  Ελλάδα  [...]  β)  οι  εταιρείες
“SCANNBI TECHNOLOGY LTD” και “SCANNBI TECHNOLOGY EUROPE GMBH”: Είναι οι κατασκευαστές και οι
προμηθευτές  του  βαλλιστικού  συστήματος  «EVOFINDER».  Αναπτύσσουν  και  παράγουν  το  βαλλιστικό
σύστημα  αναγνώρισης  EVOFINDER,  καθώς  και  τα  εξαρτήματά  του.  Η  συντήρηση  και  η  επισκευή  του
βαλλιστικού  συστήματος  EVOFINDER  γίνονται  μόνο  από  το  εξειδικευμένο  προσωπικό  τους.  γ)  [...]  η
εταιρεία  “SCANNBI  TECHNOLOGY  LTD”:  Είναι  ο  μοναδικός  κάτοχος  των  πιο  κάτω  διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας  [...].  Έχει  δικαίωμα  να  χρησιμοποιεί  τεχνικές  λύσεις  οι  οποίες  προστατεύονται  από
διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Οι τεχνικές λύσεις οι οποίες αναφέρονται στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι
βασικές  λύσεις  για τη τεχνολογία σάρωσης που εφαρμόζεται  στα Βαλλιστικά Συστήματα Αναγνώρισης
EVOFINDER. 7. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες ώστε να γίνει
η μονομερής δήλωση της Υπηρεσίας προς τον “Συντηρητή” για τη συντήρηση του Συστήματος EVOFINDER,
σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της ανωτέρω δ'  σχετικής Σύμβασης.». Επιπλέον,  στην από 25-11-2014
Αιτιολογική Έκθεση, που προσκομίσθηκε με το με αρ.πρωτ. 8030/16/1194-β'/25-11-2014 συμπληρωματικό
έγγραφό της (αρ.πρωτ.εισερχ. 5040/28-11-2014), η αιτούσα επικαλείται τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1
περ. β' του π.δ. 60/2007.

 ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

10. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. δδ' της περ. γ' της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011,
όπως ισχύει, «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 .  Η εν
λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την περιέλευση
του  σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά
περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής. Με
την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. [...]».

11. Οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  “περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,
προμηθειών  και  υπηρεσιών”,  όπως τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ της Επιτροπής  και  την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α’ 64)
ορίζουν τα ακόλουθα:
11.1. Σύμφωνα με  το  άρθρο  6  παρ.  1,  «1.  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  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 Κανονισμού με αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης
Δεκεμβρίου  2013  για  την  τροποποίηση  των  Οδηγιών  2004/17/ΕΚ,  2004/18/ΕΚ  και  2009/81/ΕΚ  του
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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 ευρώ και 207.000
ευρώ, αντίστοιχα.
11.2. Στο άρθρο 11 ορίζεται  ότι:  «Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται  στις  δημόσιες  συμβάσεις  που
χαρακτηρίζονται  απόρρητες  ή  η  εκτέλεση  των  οποίων  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  ιδιαίτερα  μέτρα
ασφαλείας  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  ή  όταν  το  απαιτεί  η  προστασία  των  ουσιωδών
συμφερόντων της χώρας.».
11.3. Στο  άρθρο  25  παρ.  1  περ.  β' ορίζεται  ότι:  «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 [...]».

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

12. Το υπό εξέταση αίτημα της Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α. αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών,
με την έννοια της περίπτωσης  δ'  της  παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ.  60/2007.  Δεδομένου ότι
πρόκειται  για  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  υπηρεσιών,
προϋπολογισμού του αιτήματος 34.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων, σε
συνδυασμό με το συνολικό  προϋπολογισμό της προς ανάθεση σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 6 και 8 του π.δ. 60/2007, συντρέχει καταρχήν η αρμοδιότητα της Αρχής, κατ' άρθρο 2 παρ. 2
περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για παροχή σύμφωνης γνώμης. 

Παράλληλα, η αναθέτουσα αρχή επικαλείται, με το υπό κρίση αίτημά της, ενεργοποίηση του δικαιώματος
προαίρεσης που περιλαμβανόταν τόσο στη σύμβαση προμήθειας του Αυτόματου Συστήματος Συγκριτικών
Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων-Βολίδων (EVOFINDER), όσο και στη σύμβαση εγγύησης-συντήρησης αυτού (βλ.
ανωτέρω,  Ιστορικό,  υπό  4  και  5)  και,  ειδικότερα,  στο  από  24-10-2014  -συνημμένο  στο  αίτημα-
Ενημερωτικό  σημείωμά  της αιτείται  να  ολοκληρωθούν  οι  «περαιτέρω  ενέργειες  ώστε  να  γίνει  η
μονομερής δήλωση της Υπηρεσίας προς τον “Συντηρητή” για τη συντήρηση του Συστήματος EVOFINDER,
σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της ανωτέρω δ' σχετικής Σύμβασης (εγγύησης-συντήρησης).» (βλ. ανωτέρω,
Ιστορικό, υπό 9), ενώ  στην από 25-11-2014 Αιτιολογική Έκθεση, που προσκομίσθηκε με  το  με αρ.πρωτ.
8030/16/1194-β'/25-11-2014  συμπληρωματικό  έγγραφό  της  (αρ.πρωτ.εισερχ.  5040/28-11-2014),  η
αιτούσα  επικαλείται  τη διάταξη του  άρθρου 25 παρ. 1 περ.  β'  του π.δ. 60/2007. Σε κάθε περίπτωση,
σημειώνεται ότι η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα υπαγωγής εκάστου υποβληθέντος αιτήματος στην ορθή
νομική βάση. 

13. Στην προκειμένη περίπτωση, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η αρχική σύμβαση, όπως ρητά προκύπτει
από  το  Ιστορικό  της  παρούσας,  χαρακτηρίσθηκε  ως  απόρρητη  και,  κατά  συνέπεια,  δεν  ανατέθηκε
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  π.δ.  60/2007,  το  κρινόμενο  αίτημα  αφορά  σε  ενεργοποίηση  του
προβλεπόμενου από την αρχική σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης, το οποίο είχε αποτελέσει αντικείμενο
της τεχνικοοικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

Πιο συγκεκριμένα, στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου, όπως αυτά αναπτύχθηκαν
ανωτέρω, προκύπτουν τα ακόλουθα: 
α)  Η  υπό  ανάθεση  σύμβαση  παροχής  υπηρεσιών  συντήρησης  και  τεχνικής  υποστήριξης  είχε  ήδη
προβλεφθεί και προϋπολογισθεί στην αρχική σύμβαση προμήθειας του συστήματος (στο οποίο αφορά η
συντήρηση). Συνεπώς, οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος  EVOFINDER
αποτέλεσαν αντικείμενο της αρχικής σύμβασης (προμήθειας του συστήματος), για τις οποίες ο ανάδοχος
είχε  την  υποχρέωση  να  καταθέσει  τεχνικοοικονομική  προσφορά  σύμφωνα  με  με  τους  όρους  που
προβλέπονταν στις τεχνικές προδιαγραφές και την έκθεση αξιολόγησης της προσφοράς του. Ειδικότερα, η
σύμβαση προμήθειας του συστήματος της Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α. προέβλεπε -πριν την οριστική παραλαβή του- τη
σύναψη σύμβασης συντήρησης με τον προμηθευτή, για μετά το πέρας των δύο (2) ετών δωρεάν καλής
λειτουργίας  του,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  την  τεχνικοοικονομική  προσφορά  του
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αναδόχου  (βλ.  ανωτέρω,  Ιστορικό,  υπό  4.4).  Εν  προκειμένω,  στην  τεχνικοοικονομική  προσφορά  του
αναδόχου είχε προβλεφθεί το κόστος της ετήσιας συντήρησης του συστήματος (34.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
και λοιπές κρατήσεις), το οποίο θα παραμένει σταθερό για δέκα (10) χρόνια. Στη δε σύμβαση εγγύησης
δωρεάν  καλής  λειτουργίας  για  δύο (2)  έτη,  η  οποία υπεγράφη στην  βάση  του  σχετικού  άρθρου της
αρχικής σύμβασης προμήθειας, ορίζεται ρητά ότι η σύμβαση συντήρησης μπορεί να παραταθεί, μετά τη
λήξη της διετίας, με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής. 
β) Όπως προκύπτει τόσο από το Άρθρο 12 της σύμβασης προμήθειας του συστήματος («Ο προμηθευτής,
υποχρεούται  πριν  την  οριστική  παραλαβή  του  Συστήματος  EVOFINDER  (“κύριο  σύστημα”  και
“υποσύστημα”), να υπογράψει με τη Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) σύμβαση, με την οποία θα
παράξει τη συντήρηση του Συστήματος, μετά το πέρας των δύο (2) ετών ΔΩΡΕΑΝ καλής λειτουργίας του,
με  τους  όρους  που  προβλέπονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  στην  προσφορά  του,  όπως  έγιναν
αποδεκτά.»,  βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 4.4.),  όσο και από  το  Άρθρο 2 της σύμβασης εγγύησης καλής
λειτουργίας-συντήρησης  («[...]  μετά  την  λήξη  της  δωρεάν  εγγύησης  των  δύο  (2)  πρώτων  ετών,  η
Αναθέτουσα  Αρχή  θα  αναθέτει στον  Συντηρητή  το  Έργο,  «με  πρόσθετη  πράξη»  [...]»,  βλ.  ανωτέρω,
Ιστορικό,  υπό  5.2),  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος,  εφόσον  το  επιθυμεί  η  αναθέτουσα  αρχή,  να
υπογράψει σύμβαση συντήρησης μετά το πέρας της δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας. 

γ)  Τα βασικά στοιχεία των εν λόγω υπηρεσιών (τεχνική περιγραφή, τίμημα) αναφέρονταν στην αρχικώς
συναφθείσα σύμβαση προμήθειας του συστήματος και,  ειδικότερα, στην τεχνικοοικονομική προσφορά
του  αναδόχου,  η  οποία  έγινε  δεκτή  από  την  οικεία  Επιτροπή  και  συνιστά  αναπόσπαστο  τμήμα  της
σύμβασης, καθώς και στη σύμβαση διετούς εγγύησης καλής λειτουργίας-συντήρησης.

Ως  εκ  τούτου,  από  τα  στοιχεία  του  φακέλου  φαίνεται  ότι  πρόκειται  για  ενεργοποίηση  μονομερούς
δικαιώματος  προαίρεσης  του  Αστικού  Κώδικα  (Α.Κ.),  το  οποίο  αποτέλεσε  αντικείμενο  της  αρχικής
σύμβασης και, συνεπώς, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007
και, για το λόγο αυτό, η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα παροχής σύμφωνης ή μη γνώμης επί του αιτήματος
(βλ.  σχετ.  αποφάσεις   Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  13,  272,  276  και  302/2014,  Γνωμοδοτήσεις  Ν.Σ.Κ.  413/2007  και
588/2008). 

ΙV. 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 αποχή από την εξέταση του αιτήματος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας για παροχή σύμφωνης γνώμης, λόγω έλλειψης αρμοδιότητας της Αρχής για έκδο-
ση της απόφασης του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.

     
                 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2015

                                                                                                

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                         

             Ο Συντάξας                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                               

     Ευάγγελος Καραμανλής                                                           Δημήτριος Ράϊκος 
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