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ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

               

                    

 

     ΑΠΟΦΑΣΗ
     213/2015

(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 15η Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα Τρίτη και ώρα
10:30 π.μ. 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:                            Δημήτριος Ράικος 
2. Αντιπρόεδρος                      Χριστίνα Μπουσουλέγκα 
3. Μέλη:                         Ευάγγελος Καραμανλής 

                Ιωάννα Κουλούρη
         Δημήτριος Σταθακόπουλος 

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

Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή
Εισηγήτρια: Παρασκευά Στυλιανή, Χημικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατά  τη  διάρκεια  της  Συνεδρίασης  παρέστη  η  εισηγήτρια  Στυλιανή  Παρασκευά Ειδικό  Επιστημονικό
Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κ. Χ.Καξιρή,  οι οποίες
αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του
Συμβουλίου της Αρχής.

Θέμα:  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να προβεί
στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,  για την ανάδειξη αναδόχων για την «Προμήθεια Επίπλων
και Συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου» της πράξης
«Ανέγερση Φοιτητικής Κατοικίας στη Μυτιλήνη» με κωδικό ΟΠΣ [322593],  προϋπολογιζόμενης δαπάνης
186.404,31€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε συνέχεια άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Με το με αριθ. πρωτ. 5574/28.07.2015 έγγραφο-αίτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τα συνημμένα σε
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αυτό έγγραφα (αριθ. πρωτ. εισερχ. 3411/30.07.2015), όπως συμπληρώθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος
της  Αρχής,  με το με  αριθ.  πρωτ.  5934/25.08.2015 έγγραφο (αριθ.  πρωτ.  εισερχ.  3681/26.08.2015),  το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2
περ. γ'  υποπερ. δδ'  του ν.4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 α' και 25  παρ. 1 α' του π.δ. 60/2007,
για την ανάθεση της προμήθειας επίπλων και συσκευών για τις φοιτητικές κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου της πράξης “Ανέγερση Φοιτητικής Κατοικίας στη Μυτιλήνη” με κωδικό ΟΠΣ
[322593], προϋπολογιζόμενης δαπάνης 186.404,31€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ι. Ιστορικό - πραγματικά περιστατικά

Από το φάκελο της υπόθεσης και τα περιεχόμενα, σε αυτόν, στοιχεία και σχετικά έγγραφα προκύπτουν τα
ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθ. 337/10.02.2015 Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου εγκρίθηκαν τα
είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως διαμορφώθηκαν κατόπιν σχετικής διαβούλευσης,
για την προμήθεια επίπλων και συσκευών για τις  Φοιτητικές Κατοικίες  Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.

2. Όπως περιγράφεται εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης καθώς και στην ισχύουσα Απόφαση Ένταξης
(6125/30.12.2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΕΜ-Ι), το
Υποέργο [5]  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” αποτελεί υποέργο της Πράξης με τίτλο "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΤΗ  ΜΥΤΙΛΗΝΗ"  (Κωδικός  Πράξης  ΟΠΣ  322593),  το  οποίο  εντάχθηκε  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
“Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013” με την Απόφαση ένταξης 6125/30.12.2010 που έχει τροποποιηθεί
με την  υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 3873/12.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ17ΛΩ-ΞΦΙ)  1η Τροποποίηση, την υπ' αριθ. πρωτ.
οικ.1341/11.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΑ7ΛΩ-Δ5Ο) 2η Τροποποίηση και την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 3491/31.07.2015
(ΑΔΑ: Β5ΓΚ7ΛΩ-Γ9Ε) 3η Τροποποίηση της Πράξης. 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη μελέτη (οριστική και εφαρμογής) τριών κτιρίων (Α,Β,Γ), στην
κατασκευή και στον εξοπλισμό τεσσάρων (4) κτιρίων (Α,Β,Γ και Δ)  που θα χρησιμεύσουν ως φοιτητικές
κατοικίες για τη δωρεάν διαμονή φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που δεν διαθέτουν οικονομική
ευχέρεια, σύμφωνα με την κοινωνική πολιτική της παροχής ίσων ευκαιριών  στους νέους. 

Η πράξη θα υλοποιηθεί με 7 υποέργα. Συγκεκριμένα: 

“ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  η μελέτη (οριστική και εφαρμογής) των κτιριακών εγκαταστάσεων και των τριών κτιρίων
(Α,Β,Γ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ και έχει εκδοθεί η Άδεια Δόμησης αρ. 101/5-72013, των τριών κτιρίων 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  η εργολαβία κατασκευής των τεσσάρων κτιρίων (Α,Β,Γ και Δ) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  η σύνδεσή τους με τα δίκτυα ΟΚΩ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: η πρόβλεψη δαπάνης για αποζημίωση έργων της Αρχαιολογίας. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 η προμήθεια εξοπλισμού για τις φοιτητικές κατοικίες, των τεσσάρων κτιρίων (Α,Β,Γ και Δ) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 η αποζημίωση των Ελεγκτών Δόμησης για τη διενέργεια ελέγχων 

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: η σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης”.

3. Με το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 883/26.02.2015 έγγραφό της η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου διατύπωσε
σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα
προκηρυχθεί  το  Υποέργο  [5]  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΙΠΛΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
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ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” της Πράξης  "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ", με κωδικό ΟΠΣ [322593], συνολικού προϋπολογισμού 366.444,00€.

4.  Με  την  υπ'  αριθ.  378/26.02.2015  (ΑΔΑ:  6ΨΤΠ469Β7Λ-ΧΞΝ)  Απόφασή  του,  ο  Πρύτανης  του
Πανεπιστημίου Αιγαίου ενέκρινε:  «α) την προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, για την υλοποίηση της πράξης
«Προμήθεια Επίπλων και Συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου  στα  πλαίσια  του “Ε.Π.  Κρήτης και  Νήσων Αιγαίου  2007-2013”.  Η  συνολική  προϋπολογιζόμενη
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ
(366.444,00€), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 16% και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα με κωδικό πράξης ΣΑΕ2010ΣΕ14580024 και κωδικό MIS 322593
και β) τα τεύχη του ως άνω Διαγωνισμού». 

5.  Ακολούθως,  ο  Πρύτανης  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  εξέδωσε  την  υπ'  αριθ.  πρωτ.  962/27.02.2015
Διακήρυξη ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», προϋπολογιζόμενης
συνολικής δαπάνης 315.900,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 366.444,00€ συμπεριλαμβανομένου
του  νομίμου  ΦΠΑ  16%,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  Α.1.4  “ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ” η  κατακύρωση  του
διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί  ανά Ομάδα Ειδών όπως αυτά περιγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα:
«ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ»

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ
ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 16%

ΟΜΑΔΑ Α 
(Εξοπλισμός δωματίου)

Εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ
(65.000,00€)

Εβδομήντα πέντε χιλιάδες
τετρακόσια ευρώ 

(75.400,00€)

ΟΜΑΔΑ Β
(Έπιπλα γραφείου)

Τριάντα δύο χιλιάδες εκατό
ογδόντα πέντε ευρώ και
τριάντα τέσσερα λεπτά

(32.185,34€)

Τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια
τριάντα πέντε ευρώ

(37.335,00€)

ΟΜΑΔΑ Γ 
(Σταθερά καθίσματα αναμονής –

καλαθάκια αχρήστων))

Δέκα χιλιάδες εκατό δέκα
τρία ευρώ και εβδομήντα

εννέα λεπτά 
(10.113,79€)

Έντεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα
δύο ευρώ 

(11.732,00€)

ΟΜΑΔΑ Δ 
(Εξοπλισμός Ιατρείου)

Χίλια εκατό ενενήντα τρία
ευρώ και ενενήντα επτά

λεπτά  
(1.193,97€)

Χίλια τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ
(1.385,00€)

ΟΜΑΔΑ Ε 
(Ντουλάπια αποδυτηρίων)

Δέκα εννέα χιλιάδες
επτακόσια είκοσι τέσσερα

ευρώ και δέκα τέσσερα
λεπτά  

(19.724,14€)

Είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια
ογδόντα ευρώ 

(22.880,00€)

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 
(Τραπέζι- καρέκλες κουζίνας και

Είκοσι τέσσερις χιλιάδες
πενήντα ένα ευρώ και

Είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ
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εξωτερικού χώρου)) εβδομήντα δύο λεπτά
(24.051,72€)

(27.900,00€)

ΟΜΑΔΑ Ζ 
(Έπιπλα καθιστικού)

Είκοσι επτά χιλιάδες
επτακόσια ενενήντα τρία

ευρώ και δέκα λεπτά
(27.793,10€)

Τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια
σαράντα ευρώ 

(32.240,00€)

ΟΜΑΔΑ Η 
(Κουρτίνες)

Έντεκα χιλιάδες εννιακόσια
εβδομήντα πέντε ευρώ και

ογδόντα έξι λεπτά
(11.975,86€)

Δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια
ενενήντα δύο ευρώ

(13.892,00€)

ΟΜΑΔΑ Θ 
(Ηλεκτρικές Συσκευές)

Είκοσι οκτώ χιλιάδες
εννιακόσια σαράντα οκτώ

ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά
(28.948,28€)

Τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια
ογδόντα ευρώ 

(33.580,00€)

ΟΜΑΔΑ Ι 
(Επαγγελματικά πλυντήρια –

Στεγνωτήρια ρούχων))

Δέκα επτά χιλιάδες
τριακόσια είκοσι επτά ευρώ

και πενήντα εννέα λεπτά
(17.327,59€)

Είκοσι χιλιάδες εκατό ευρώ
(20.100,00€)

ΟΜΑΔΑ ΙΑ 
(Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός)

Εβδομήντα επτά χιλιάδες
πεντακόσια ογδόντα έξι

ευρώ και είκοσι ένα λεπτά
(77.586,21€)

Ενενήντα χιλιάδες ευρώ
(90.000,00€)

Το κόστος θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς
πόρους κατά 15%, του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κωδικό
Πράξης ΣΑΕ 2010ΣΕ14580024 και κωδικό MIS 322593.

6. Στο  άρθρο  Α.2.5  “ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” της  διακήρυξης  ορίζεται  ότι:  «Η  προσφορά  του
συμμετέχοντος πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται υπέρ του, χωριστά για κάθε Ομάδα Ειδών για την οποία
υποβάλλεται προσφορά. Το ποσό της/των Εγγυητικής/ών Επιστολής/ών Συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει
σε ευρώ (€ ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (εκτός του ΦΠΑ) των Ομάδων Ειδών για
τις οποίες κατατίθεται προσφορά».

7.  Περίληψη των ουσιωδών όρων και στοιχείων της ως άνω διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) στις 27.02.2015 και δημοσιεύθηκε την 4η.03.2015 με
κωδικό  2015/S  044-075955.  Παράλληλα,  η  αναλυτική  διακήρυξη   και  τα  συνημμένα  σε  αυτή  τεύχη
δημοπράτησης  δημοσιεύτηκαν στη Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  στις  06.03.2015  με αριθμούς συστήματος 7401-7411
καθώς και  στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου  www.aegean.gr   στις  06.03.2015.  Επίσης,  η υπ'
αριθ.  πρωτ.  962Α/27.02.2015 περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
67ΕΦ469Β7Λ-8ΩΑ  και  στον  εθνικό  τύπο  στις  εφημερίδες  «Η  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»,  «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»,
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» και «ΕΜΠΡΟΣ» στις 06.03.2015  και στην εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 08.03.2015, ενώ
παράλληλα  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ.)  με
ΑΔΑΜ: 15PROC002621205/2015-03-06.
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8. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  ορίστηκε η 14η.04.2015 και καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η 22α.04.2015.

9. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων με το ηλεκτρονικό μήνυμά της στις 04.03.2015 προς το Εθνικό
Τυπογραφείο αιτήθηκε τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της περίληψης της Διακήρυξης. Το Εθνικό Τυπογραφείο με
ηλεκτρονικό μήνυμα στις 04.03.2015 απάντησε στο αίτημα ως εξής:  «Δεν είναι δυνατόν να δημοσιευθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παρ. 8 του άρθρου 67 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ270 Α/24-12-
2014)». Στη  συνέχεια  η  Κεντρική  Διεύθυνση  Οικονομικών  Υποθέσεων  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου
απέστειλε με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 05.03.2015, το υπ' αριθ. πρωτ. 1070/04.03.2015 έγγραφό της προς
το  Εθνικό  Τυπογραφείο,  στο  οποίο  αιτήθηκε  «τη  δημοσίευση  σε  ΦΕΚ  με  ημερομηνία  δημοσίευσης
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 των εν λόγω περιλήψεων, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε έως τώρα
όπως προκύπτει από την πιο πάνω τεκμηρίωση, εφόσον οι διαδικασίες σύναψης των εν λόγω συμβάσεων,
έχουν ημερομηνία έναρξης πριν  την 1η Μαρτίου 2015,  από την οποία καταργούνται  σύμφωνα με την
περίπτωση δ, παράγραφος 8 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014, οι διατάξεις της περίπτωσης ιθ' της παρ. 2
του άρθρου 5, της  περίπτωσης ι' της παρ. 1 του άρθρου 6 (Τεύχος ΔΔΣ), της παρ. 10 του άρθρου 7, του
εδαφίου δ' της παρ. 10 και της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3469/2006(Α'131)». Το Εθνικό Τυπογραφείο
απάντησε  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα  στις  05.03.2015  στο  εν  λόγω  αίτημα  τα  εξής:  «Σε  απάντηση  του
1070/4.3.2015  εγγράφου  σας  πληροφορούμε  ότι  η  περίπτωση  δ  της  παρ.  8  του  άρθρου  67  του
ν.4316/2014 καταργεί  τις  διακηρύξεις  δημοσίων συμβάσεων ως δημοσιευτέα ύλη στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθώς και το Τεύχος Δ.Δ.Σ. Επομένως από 1/3/2015 καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης
των διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

10. Στη  συνέχεια,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  του  ως  άνω  διαγωνισμού,  η  οποία  ορίστηκε  με  την  αριθ.
430/26.03.2015  Απόφαση  Πρύτανη  με  ΑΔΑ:  6Ν6Γ469Β7Λ-ΙΑΕ,  για  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των
προσφορών,  συνδέθηκε  στο  σύστημα  με  τα  διαπιστευτήρια  του  προέδρου,  επέλεξε  διαδοχικά  τους
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με αριθμό από 7401 έως και 7411 και διαπίστωσε ότι αφενός ο κάθε ένας
ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα
στο διαγωνισμό επτά προσφορές για τις Ομάδες με συστημικό αριθμό 7401, 7402, 7403, 7405, 7406, 7407
και  7411,  όπως  αναφέρεται  αναλυτικά  στο  1ο Πρακτικό  της  Επιτροπής  (28.04.2015  και  ώρα  10:00).
Συγκεκριμένα  υποβλήθηκαν  προσφορές  για  τις  Ομάδες  Α,  Β,  Γ,  Ε,  ΣΤ  και  Ζ  από  την  εταιρεία  με  την
επωνυμία «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ», για την Ομάδα Β από την
εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» και για την Ομάδα ΙΑ η εταιρεία με την επωνυμία
«ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».  Διαπιστώθηκε  ότι  δεν είχαν
υποβληθεί προσφορές για τις ομάδες Δ (Σ.Α. 7404), Η (Σ.Α. 7408), Θ (Σ.Α. 7409) και Ι (Σ.Α. 7410).

11. Με το 2ο Πρακτικό της, στις 29.04.2015, η Επιτροπή Διενέργειας διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν όλα τα
απαιτούμενα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  στο  σύνολό  τους  είχαν  υποβληθεί  σύμφωνα  με  τις
απαιτήσεις της διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή κατά τη διάρκεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών
των ομάδων Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ και Ζ, όπως αναφέρει στο 3ο Πρακτικό της στις 04.05.2015, διαπίστωσε ότι «οι
τεχνικές προσφορές ήταν σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, πλην των ζητουμένων
πιστοποιητικών: 1. Στις τεχνικές προσφορές της Εταιρείας «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» για τις ομάδες ειδών Α, Β, Γ, ΣΤ και Ζ δεν ευρέθησαν τα ζητούμενα από τη Διακήρυξη
πιστοποιητικά. 2. Τα πιστοποιητικά που υπέβαλε η Εταιρεία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» για την ομάδα
ειδών Β ήταν στην ιταλική γλώσσα». Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να ζητηθούν διευκρινήσεις από τις
δύο εταιρείες. Οι σχετικές επιστολές και το περιεχόμενό τους αποφασίστηκε από την Επιτροπή με το 4ο

Πρακτικό της, στις 05.05.2015.
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12. Στη συνέχεια, η Επιτροπή με το 5ο Πρακτικό της, στις 12.05.2015, αφού έλαβε γνώση της επιστολής της
εταιρείας «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» (αριθ. πρωτ. 3068/8.5.2015), αποφάσισε ότι δε συντρέχει λόγος να
προβεί σε καμία ενέργεια. Ακολούθως, εξέτασε τις τεχνικές προσφορές της ομάδας ΙΑ και διαπίστωσε ότι η
τεχνική προσφορά ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές προσφορές της Διακήρυξης, αλλά προς αποσαφήνιση
των ειδών ΙΑ.11 και ΙΑ.12, ομόφωνα αποφάσισε την αποστολή επιστολής προς την εταιρεία ΙΝΕΡΓΟ για την
παροχή διευκρινήσεων. Η Επιτροπή αφού εξέτασε την απαντητική διευκρινιστική επιστολή της εταιρείας
«ΜΙΧΑΛΗΣ  ΠΗΧΑΣ  &  ΥΙΟΙ  ΟΕ»  και  τις  απαντητικές  επιστολές  της  εταιρείας  «ΓΑΚΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΙΠΛΩΝ»,  όπως  αναφέρεται  στο  6ο  Πρακτικό  στις  19.05.2015,
αποφάσισε τα εξής: «Α) Οι μεταφράσεις των πιστοποιητικών από τα Ιταλικά στα Ελληνικά που απέστειλε η
εταιρεία  «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» καλύπτουν τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού...Β)Δεν
δόθηκαν οι  ζητούμενες διευκρινήσεις από την Εταιρεία «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ». Αντ' αυτού απεστάλησαν πιστοποιητικά, τα οποία θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί
κατ΄ατην υποβολή της αρχικής τεχνικής προσφοράς, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού...Ως
εκ τούτου οι προσφορές της Εταιρείας για τις ομάδες Α, Β, Γ, ΣΤ και Ζ, ομόφωνα απορρίπτονται και δεν θα
βαθμολογηθούν».

13. Όπως αναφέρεται στο 7ο Πρακτικό της Επιτροπής στις 22.05.2015, η Επιτροπή εξέτασε την απαντητική
διευκρινιστική  επιστολή  της  Εταιρείας  «ΙΝΕΡΓΟ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (αριθ. πρωτ. 3355/20.5.2015) και αποφάσισε ότι η εν λόγω απάντηση καλύπτει επαρκώς τα
ερωτήματα που τέθηκαν. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη σε βαθμολόγηση της προσφοράς της εταιρείας
«ΜΙΧΑΛΗΣ  ΠΗΧΑΣ  &  ΥΙΟΙ  ΟΕ» για  την  ομάδα  Β,  της  προσφοράς  της  εταιρείας  «ΓΑΚΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» για την ομάδα Ε, καθώς και της προσφοράς της εταιρείας
«ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για την ομάδα ΙΑ.

14. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε, στην υπ' αριθ. 04 (επαναληπτική)/19.06.2015
Έκτακτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τα τα υπ' αριθ. 1ο,
2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο και 8ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, τα κάτωθι: 1. ενέκρινε τα
δικαιολογητικά ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής των εταιρειών ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ για τις ομάδες Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ και Ζ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ για την ομάδα
Β  και  ΙΝΕΡΓΟ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  για  την  ομάδα  ΙΑ,  2.
απέρριψε την προσφορά της εταιρείας ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
για τις ομάδες Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ και Ζ καθώς στις τεχνικές προσφορές της εταιρείας δεν συμπεριλήφθησαν τα
ζητούμενα από τη διακήρυξη πιστοποιητικά, γεγονός που κατά τη διακήρυξη συνιστά ποινή αποκλεισμού
και 3. ενέκρινε τη βαθμολογία των προσφορών των εταιρειών ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ για την ομάδα Β,
ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ για την ομάδα Ε και ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την ομάδα ΙΑ.

15. Ακολούθησε η αποσφράγιση και καταγραφή των οικονομικών προσφορών, μέσω του συστήματος και
λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία κάθε εταιρείας ανά ομάδα ειδών, η Επιτροπή με το 9ο Πρακτικό της
στις 10.07.2015, κατέληξε στους προσωρινούς αναδόχους ανά ομάδα ειδών, ως κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Β Έπιπλα γραφείου ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ

Ε Ντουλάπια αποδυτηρίων ΓΑΚΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

6



ΙΑ Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός ΙΝΕΡΓΟ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας αποφάσισε, όπως αναφέρεται στο 10ο Πρακτικό της, στις 17.07.2015,
πρότεινε:  «1. την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης για την
ανάδειξη αναδόχων «Προμήθεια Επίπλων και Συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου της πράξης “Ανέγερση Φοιτητικές Κατοικίες στη Μυτιλήνη” με κωδικό ΟΠΣ
[322593]  για  τις  τέσσερις  ομάδες  ειδών  για  τις  οποίες  κατατέθηκαν  μη  κανονικές  ή  απαράδεκτες
προσφορές προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης εκατό σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα
δύο ευρώ (147.272,00€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ, 2. την προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχων «Προμήθεια Επίπλων και
Συσκευών  για  τις  Φοιτητικές  Κατοικίες  Μυτιλήνης  ευθύνης  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  της  πράξης
“Ανέγερση Φοιτητικές Κατοικίες στη Μυτιλήνη” με κωδικό ΟΠΣ [322593] για τις τέσσερις ομάδες ειδών για
τις οποίες δεν υπήρξε καμία προσφορά (άγονη διαδικασία) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης εξήντα
οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ (68.957,00€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ».

16. Η  Σύγκλητος  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου,  στην  υπ'  αριθ.  06  (επαναληπτική)/16.07.2015  Έκτακτη
Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφάσισε τα εξής: 1.ενέκρινε τα αποτελέσματα
ελέγχου των οικονομικών προσφορών των εταιρειών ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ για την ομάδα Β, ΓΑΚΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΙΠΛΩΝ  για  την  ομάδα  Ε  και  ΙΝΕΡΓΟ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την ομάδα ΙΑ στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού
Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  προσφορά  και  2.την
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ανά ομάδα ειδών ως αναφέρεται στον Πίνακα που παρατίθεται ανωτέρω
στο Ιστορικό στο σημείο 15.

17.  Τέλος,  με  τη  με  αριθ.  πρωτ.  5929/24.08.2015  βεβαίωση  της  Κεντρικής  Διεύθυνσης  Οικονομικών
Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, βεβαιώνεται ότι «στο πλαίσιο διενέργειας του Διεθνούς Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αρ. Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 7401-7411), για τη σύναψη συμβάσεων, για την
“Προμήθεια Επίπλων και Συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου της πράξης “Ανέγερση Φοιτητικής Κατοικίας στη Μυτιλήνη” με κωδικό ΟΠΣ [322593] δεν έχουν
υποβληθεί ενστάσεις/προσφυγές/ένδικα μέσα κατά οποιουδήποτε σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας
(περιλαμβανομένης και της διακήρυξης)».

18. Κατόπιν των ανωτέρω, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το υπ' αριθ. πρωτ.  5574/28.07.2015 αίτημά του
(αριθ.  πρωτ.  εισερχ.  3411/30.07.2015),  όπως  συμπληρώθηκε  με  το  υπ'  αριθ.  πρωτ.  5934/25.08.2015
έγγραφο  (αριθ.  πρωτ.  εισερχ.  3681/26.08.2015),  αιτείται  την  παροχή  σύμφωνης  γνώμης  της  Αρχής,
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν.4013/2011, όπως ισχύει, προσκομίζοντας σχέδιο
απόφασης  της  Συγκλήτου  του  Πανεπιστημίου, προκειμένου  να  προβεί  στη  διενέργεια  διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 α' και 25  παρ. 1 α' του π.δ. 60/2007,
για την ανάθεση της προμήθειας επίπλων και συσκευών για τις φοιτητικές κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου της πράξης “Ανέγερση Φοιτητικής Κατοικίας στη Μυτιλήνη” με κωδικό ΟΠΣ
[322593],  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  186.404,31€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  κατόπιν  άγονου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα, η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση αφορά
στις εξής ομάδες: α) Α, Γ, ΣΤ και Ζ ομάδες, με δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1
περ.  α'  του  π.δ.  60/2007,  για  τις  οποίες  κατατέθηκαν  μη  κανονικές  ή  απαράδεκτες  προσφορές,
προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 147.272,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ και β) Δ, Η,
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Θ, και Ι ομάδες, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007,
για τις οποίες δεν υπήρξε καμία προσφορά (άγονη διαδικασία) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης
68.957,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. 

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

19.  Το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. δδ’ του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του
άρθρου 61 παρ. 1 του ν. 4146/2013, ορίζει ότι: «Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων 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». 

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

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 με αρ.  1336/2013 Κανονισμού της Επιτροπής της 13ής
Δεκεμβρίου  2013  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, τα ως άνω ποσά, από 01.01.2014 αναπροσαρμόσθηκαν στις 134.000€
και  207.000 ευρώ, αντίστοιχα.

21.   Στο άρθρο 24 παρ.  1 περ.  α'  του π.δ.  60/2007,  “Διαδικασία με διαπραγμάτευση,  με δημοσίευση
προκήρυξης  διαγωνισμού”  (άρθρο 30  οδηγίας  2004/18/ΕΚ)  ορίζεται  ότι:  “...  1.  Οι  αναθέτουσες  αρχές
μπορούν να συνάπτουν δημόσιες  συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση αφού
προηγηθεί  δημοσίευση  προκήρυξης  διαγωνισμού,  στις  ακόλουθες  περιπτώσεις:  α)  Σε  περίπτωση  μη
κανονικών  προσφορών  ή  κατάθεσης  προσφορών  που  είναι  απαράδεκτες  σύμφωνα  με  τις  κείμενες
διατάξεις,  τηρουμένων των οριζομένων στις  διατάξεις  των άρθρων 28,  39  έως 52 και  55,  έπειτα  από
ανοικτή  ή  κλειστή  διαδικασία  ή  ανταγωνιστικό  διάλογο,  με  την  προϋπόθεση  ότι  οι  αρχικοί  όροι  της
σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μη δημοσιεύουν προκήρυξη

8



διαγωνισμού,  εάν  στη  διαδικασία με  διαπραγμάτευση  περιλαμβάνουν όλους  τους  προσφέροντες  που
πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 43 έως 50 και οι οποίοι, κατά την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή τον
προηγηθέντα ανταγωνιστικό διάλογο, υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές...”.

22.  Στο άρθρο 25 παρ.  1  περ.  α'  του  ιδίου π.δ.,  «Διαδικασία με  διαπραγμάτευση,  χωρίς  δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού» (άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ), 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: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν
δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης
και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημα
της» […].

23. Στα  άρθρα 134  (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)  και  136  (Υποχρέωση
χρήσης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160 Α/08082014): “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις”,  ορίζεται ότι:  «...134. Oι
διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση, με τη χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ),  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  του
Μέρους Β΄ του παρόντος από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. Μπορεί επίσης να εφαρμόζονται
στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και στις συμβάσεις του ν.  3389/2005 (Α΄ 232), εφόσον
τούτο  ορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  [...]  136.  1.  Οι  αναθέτουσες  αρχές/αναθέτοντες  φορείς
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων του παρόντος,  από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των
συμβάσεων αυτών,  με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000)  ευρώ, χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται  ο  ΦΠΑ.  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  ο  χρόνος
έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου μπορεί να
μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες
αρχές και σε όλες τις  αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών...».
Επιπλέον, με την παρ. 3 του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου, ορίζεται ότι : «3. Η ισχύς των άρθρων 134 έως
138, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως
ορίζεται  στο  άρθρο  14  του  ν.  4270/2014  την  1η  Ιουλίου  2014,  όσον  αφορά  τους  φορείς  της  Γενικής
Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Οκτωβρίου
2015. [...]».

24.  Mε  την  υπ'  αριθ. Π1/2390  απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  (ΦΕΚ
2677/Β/2013) καθορίστηκαν οι Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

25. Οι  διατάξεις  των  παρ.  1  και  2  του  άρθρου  37  “Έναρξη  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης”  του
ν.4281/08.08.2014  ορίζουν  ότι: «1.  Για  τις  συμβάσεις  της  παραγράφου  2  του  άρθρου 23,  ως  χρόνος
έναρξης  της  ανοικτής  διαδικασίας,  της  κλειστής  διαδικασίας,  της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  με
δημοσίευση προκήρυξης και του ανταγωνιστικού διαλόγου, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής
προκήρυξης  σύμβασης  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  2.  Ως  χρόνος  έναρξης  της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους
οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση...».

26. Οι διατάξεις της παρ.  8 του άρθρου 139  “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων” του
ν.4281/08.08.2014 (160 Α') “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
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Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” ορίζουν ότι: «Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος νόμου, αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος
Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως».  Σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του
άρθρου 201 ορίζεται ότι: «Η ισχύς του άρθρου 139 αρχίζει δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

27.  Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του ν.4316/2014 (270 Α'), ορίζουν ότι:  «γ. Η περίπτωση της
παρ. 1Α του άρθρου 199 του ν.4281/2014 (Α' 160) καταργείται. δ. Από 1.3.2015 καταργούνται οι διατάξεις
της περίπτωσης ιθ' της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι' της παρ. 1 του άρθρου 6 (ΔΔΣ), της παρ. 10
του άρθρου 7 , του εδαφίου δ' της παρ. 10 και της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3469/2006 (Α' 131)».

28. Οι διατάξεις του άρθρου 37 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων” του ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/Α/19-
03-2015): “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις” ορίζουν ότι: “1. Η παρ. 1
του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος
Μέρους  Β΄  αρχίζει  από  την  31η  Δεκεμβρίου  2015,  εκτός  αν  ορίζεται  άλλως  στις  επιμέρους  διατάξεις
αυτού.» 2. Η παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως: «8. Η δημοσίευση της
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος νόμου, αντικαθιστά την υποχρέωση
δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, από την
ημερομηνία έναρξης των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 εξακολουθεί
η  δημοσίευση  των προκηρύξεων  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων της  Εφημερίδας  της
Κυβερνήσεως. [...]».

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

29.  Το  υπό  εξέταση  αίτημα  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου,  αφορά  στη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης
προμήθειας,  με  την  έννοια  της  περίπτωσης  γ’  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  2  του  π.δ.  60/2007.
Δεδομένου  ότι  πρόκειται  για  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης
προμήθειας προϋπολογισμού του αιτήματος 186.404,31€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως αποτέλεσμα
εν μέρει άγονου διαγωνισμού συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 315.900,00€ πλέον ΦΠΑ, συντρέχει
η αρμοδιότητα της Αρχής, κατ' άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για
παροχή σύμφωνης γνώμης.

30. Περαιτέρω  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, C337/05, 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.
Συγκεκριμένα, προκειμένου η οδηγία 2004/18/ΕΚ να μην απολέσει την πρακτική αποτελεσματικότητά
της,  τα  κράτη  μέλη  και  οι  αναθέτουσες  αρχές  τους  δεν  επιτρέπεται  να  προβλέπουν  περιπτώσεις
προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση που δεν προβλέπονται από την εν λόγω οδηγία ή να
συνοδεύουν τις ρητώς προβλεπόμενες από την οδηγία αυτή περιπτώσεις με νέους όρους που έχουν ως
αποτέλεσμα να καθιστούν ευκολότερη την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία (βλ. ΔΕΕ, αποφάσεις της
18ης Μαΐου 1995, C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. Ι-1249, σκέψη 23, της 28 ης Μαρτίου
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1996, C-318/94,  Επιτροπή κατά Γερμανίας,  Συλλ.  1996,  σ.  Ι-1949,  σκέψη 13 και της 13 ης Ιανουαρίου
2005, C-84/03, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλ. 2005, Ι-13947, σκέψη 48).

31.  Με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007 προκύπτει ότι οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να προσφύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση διακήρυξης
διαγωνισμού,  με την προϋπόθεση:  α) να έχει  προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, β) να έχουν
υποβληθεί κατά την ανωτέρω νομίμως διεξαχθείσα και προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία μη
κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και γ) να μην τροποποιούνται
ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης κατά την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση.

32. Ομοίως, με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, παρέχεται η δυνατότητα στις
αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, με την προϋπόθεση: 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.

33. Ειδικότερα δε, σχετικά με την υπό σημείο (α) προϋπόθεση της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας
ανοικτής  ή  κλειστής  διαδικασίας,  παγίως  έχει  κριθεί  ότι  η  προσφυγή  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης,  κατ’  εφαρμογή  της  περ.  α'  της  παρ.  1  των  άρθρων  24  και  25  του  π.δ.  60/2007,
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  Πράξ.  215/2012/Ζ΄  Κλιμ.,  Αποφ. VI Τμ.  1249/2011,  466/2011,  29/2012,
408/2012, 600/2012 και 935/2013).

34.  Εν προκειμένω, η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 24 παρ. 1 περ. α' και 25
παρ.  1  περ.  α'  του  π.δ.  60/2007  διενεργείται  ταυτοχρόνως,  δεδομένου  ότι  οι  περισσότερες  από  τις
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων συμπίπτουν. 

Ειδικότερα, από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

34.1. α)  Ως προς την προϋπόθεση (α) της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής
διαδικασίας

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκήρυξε, με την υπ' αριθ. πρωτ. 962/27.02.2015 διακήρυξη,
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση
προμήθειας επίπλων και συσκευών για τις φοιτητικές κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου  της  πράξης  “Ανέγερση  Φοιτητικής  Κατοικίας  στη  Μυτιλήνη”  με  κωδικό  ΟΠΣ  [322593],
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 315.900,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε συνέχεια του οποίου: α)
ανέδειξε  προσωρινούς  αναδόχους,  με  την  με  αριθ.  06/16.07.2015  απόφαση  της  Συγκλήτου  του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τις ομάδες ειδών Β, Ε και ΙΑ, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο Ιστορικό, υπό
15-16,  συνολικής  δαπάνης  116.093,57€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  και  β)  αποφάσισε  την
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, αφενός για τις ομάδες Α, Γ, ΣΤ και Ζ, προϋπολογιζόμενης
συνολικής  δαπάνης  126.958,61€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  ήτοι  147.272,00€
συμπεριλαμβανομένου  του νόμιμου  ΦΠΑ, για  τις  οποίες  κατατέθηκαν μη κανονικές  ή  απαράδεκτες
προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, αφετέρου για τις
ομάδες Δ, Η, Θ, και Ι,  προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 59.445,70€ μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ,  ήτοι  68.957,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  νόμιμου  ΦΠΑ,  για  τις  οποίες  δεν  υπήρξε  καμία
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προσφορά  (άγονη  διαδικασία),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  25  παρ.  1  περ.  α'  του  π.δ.
60/2007.

Βάσει  της  ως  άνω  διακήρυξης,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  στις
06.03.2015 με αριθμούς (α/α) συστήματος 7401-7411, ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής
των  προσφορών  ορίσθηκε  η  14η.04.2015  και  ως  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  η
22α.04.2015, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 28η.04.2015. 

Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει  ότι  η με αριθ.  πρωτ. 962/27.02.2015 διακήρυξη δεν περιείχε
όρους που θα απέτρεπαν κάποιον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή του στο σχετικό διαγωνισμό, όπως
προκύπτει από το προαναφερθέν Ιστορικό, ούτε εντοπίζονται πλημμέλειες σε ό,τι αφορά στις απαιτήσεις
δημοσιότητας και τη διενέργεια του εν θέματι διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο  περιορισμός του χρονικού διαστήματος της περιόδου οριστικής υποβολής
προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 8), αναλόγως των περιστάσεων, μπορεί να θέτει
εμπόδια στη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και συνακόλουθα να περιορίζει τον ανταγωνισμό. Ως
εκ τούτου, η Αρχή θεωρεί ορθότερο η έναρξη υποβολής προσφορών να ταυτίζεται με τη δημοσιοποίηση
της διακήρυξης του διαγωνισμού και, επομένως, να υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφορών καθόλο το
διάστημα που διανύεται μεταξύ της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της διακήρυξης και της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Επιπλέον  επισημαίνεται  ότι,  όπως  προκύπτει  από  το  Ιστορικό  της  παρούσας  (υπό  7),  η  περιληπτική
διακήρυξη  δεν  δημοσιεύθηκε  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ),  παρότι  η  αποστολή στην  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.)
έλαβε χώρα στις στις 27.02.2015, οπότε θεωρείται ότι εκκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία (βλ. παρ. 8-10
του άρθρου 139, του άρθρου 152 και της περίπτωσης 1.Α. (25) του άρθρου 199 του ν.4281/2014, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ.  8  του άρθρου 67 του ν.4316/2014) (βλ.  σχετ.  Κατευθυντήρια Οδηγία 7 –
ΑΔΑ:Ω0Ζ7ΟΞΤΒ-ΕΛΙ)  και  παρά  τις  ενέργειες  στις  οποίες  προέβη  εγκαίρως  η  αρμόδια  Διεύθυνση  του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (αποστολή σχετικού εγγράφου προς το Εθνικό Τυπογραφείο).

Ωστόσο,  λαμβανομένου  υπόψη  ότι,  στην  προκειμένη  περίπτωση,  τηρήθηκαν  οι  λοιπές  κατά  το  νόμο
προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, ήτοι η αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε., την οποία ο
νομοθέτης θεωρεί μείζονος σημασίας, καθώς και η δημοσίευση σε ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και εθνικό τύπο, σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι η αναθέτουσα αρχή προέβη εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για τη
σχετική δημοσίευση, καθώς και  της  σύγχυσης που επήλθε  ως προς την υποχρέωση δημοσιότητας στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με τη μη έγκαιρη αναστολή
της ισχύος του Μέρους Β' του ως άνω νόμου και την ερμηνευτική δυσχέρεια που προκάλεσε η συνεχής
μεταβολή κανόνων δικαίου, η ως άνω παράλειψη δεν θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια της προηγηθείσας
διαδικασίας, στην οποία, άλλωστε, συμμετείχαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς. 

34.2. Ως προς την προϋπόθεση (β) που απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης της περ. α' της παρ. 1
του άρθρου 24 του π.δ. 60/2007, ήτοι της υποβολής μη κανονικών προσφορών ή προσφορών που είναι
απαράδεκτες

Με την με αριθ. 04(επαναληπτική)/19.06.2015 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Θέμα
2ο, 2.1), ορίζεται ρητά ότι «[...] απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ για τις ομάδες Α, Β, Γ, ΣΤ και Ζ καθώς στις τεχνικές προσφορές της εταιρείας
δεν συμπεριλήφθησαν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη πιστοποιητικά, γεγονός που κατά τη διακήρυξη
συνιστά ποινή αποκλεισμού [...]».
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Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα Πρακτικά με αριθ. 5ο/12.05.2015, 6ο/19.05.2015 και 7ο/22.05.2015 της
Επιτροπής  διενέργειας  (βλ.  ανωτέρω,  Ιστορικό,  υπό  12-13),  κατά  το  στάδιο  ελέγχου  των  τεχνικών
προσφορών  απορρίφθηκαν  οι  προσφορές  της  εταιρείας  ΓΑΚΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ για τις ομάδες Α, Β, Γ, ΣΤ και Ζ διότι «στην απαντητική διευκρινιστική επιστολή της εν
λόγω εταιρείας δεν δόθηκαν οι ζητούμενες διευκρινίσεις και αντ΄ αυτού απεστάλησαν πιστοποιητικά, τα
οποία  θα έπρεπε  να  είχαν  συμπεριληφθεί  κατά την  υποβολή  της  αρχικής  τεχνικής  προσφοράς,  όπως
ορίζεται  στην  Διακήρυξη  του  διαγωνισμού  (σελ  68  «Απαιτούμενα  από  την  παρούσα  διακήρυξη,  για
προσκόμιση  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία,  που  υποβάλλονται  ή  περιέρχονται  στην  Υπηρεσία  μετά  την
καθοριζόμενη  προθεσμία,  θεωρούνται  εκπρόθεσμα  κατατεθέντα  και  οδηγούν  σε  απόρριψη  της
προσφοράς»)  Ως  εκ  τούτου  οι  προσφορές  της  Εταιρείας  για  τις  ομάδες  Α,  Β,  Γ,  ΣΤ  και  Ζ,  ομόφωνα
απορρίπτονται και δεν θα βαθμολογηθούν».

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, εν προκειμένω, συντρέχει η (β) προϋπόθεση  για την εφαρμογή της περ. α'
της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 60/2007 ως προς τις ομάδες Α, Γ, ΣΤ και Ζ, για τις οποίες υπέβαλε
προσφορές ο ανωτέρω υποψήφιος ανάδοχος. 

34.3. Ως προς την προϋπόθεση (β) που απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης της περ. α' της παρ. 1
του  άρθρου 25  του  π.δ.  60/2007,  ήτοι  της  μη  υποβολής  προσφοράς  ή  προσφοράς  που  δεν  κρίνεται
κατάλληλη ή την μη ύπαρξη υποψηφίου

Βάσει των προαναφερθέντος Πρακτικού με αριθ. 1ο/28.04.2015 και της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (υπό 9 & 13), διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποβληθεί προσφορές για τις
ομάδες Δ (Σ.Α. 7404), Η (Σ.Α. 7408), Θ (Σ.Α. 7409) και Ι (Σ.Α. 7410). 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι συντρέχει η (β) προϋπόθεση για την εφαρμογή της περ. α' της παρ. 1 του
άρθρου 25 του π.δ. 60/2007 για τις εν λόγω ομάδες.

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

Από τα προσκομισθέντα στοιχεία του φακέλου και ειδικότερα στο προσκομισθέν σχέδιο απόφασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου δηλώνεται ρητά ότι «[...]κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης δε
τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης [...]».

35. Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση α) συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007 για τις  Α, Γ, ΣΤ και Ζ ομάδες,
προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 126.958,61€ μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ και β)
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007,
για  τις  Δ,  Η,  Θ,  και  Ι  ομάδες,  προϋπολογιζόμενης  συνολικής  δαπάνης  59.445,70€  μη
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

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 του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο  άρθρο  2  παρ.  2,  περ.  γ  (δδ)  του  ν.  4013/2011,  όπως  ισχύει,  για  τη  διενέργεια  διαδικασίας  με
διαπραγμάτευση,  για την ανάθεση της προμήθειας  επίπλων και συσκευών για τις φοιτητικές κατοικίες
Μυτιλήνης  ευθύνης  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  της  πράξης  “Ανέγερση  Φοιτητικής  Κατοικίας  στη
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Μυτιλήνη” με κωδικό ΟΠΣ [322593], αφενός για τις ομάδες Α, Γ, ΣΤ και Ζ, προϋπολογιζόμενης συνολικής
δαπάνης  126.958,61€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  για  τις  οποίες  υποβλήθηκαν  απαράδεκτες
προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, αφετέρου για τις
ομάδες Δ, Η, Θ, και Ι,  προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 59.445,70€ μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1
περ. α' του π.δ. 60/2007,  λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων
και  υπό  τον  όρο της  μη  ουσιώδους  τροποποίησης  των  όρων  της  με  αριθ.  πρωτ.  962/27.02.2015
διακήρυξης του προηγηθέντος διαγωνισμού.

Αθήνα   15 Σεπτεμβρίου 2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Πρόεδρος

 

         Δημήτριος Ράικος       
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