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ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

103/2017
(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 3η Οκτωβρίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαεπτά (2017) ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45, 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        :                                         Καταπόδης Γεώργιος
2. Αντιπρόεδρος :                                         Μπουσουλέγκα Χριστίνα
3. Μέλη               :        Βαρδακαστάνης Κωνσταντίνος
                                                                        Στυλιανίδου Μαρία

       Χριστοβασίλη Ερωφίλη 
                                                                        
Το Μέλος της Αρχής κ.  Στυλιανίδου Μαρία καίτοι  προσήλθε απείχε από την εξέταση του 1ου Θέματος
καθώς όπως δήλωσε συντρέχει λόγος αποκλεισμού.
Τα  λοιπά  τακτικά  και  αναπληρωματικά  μέλη,  καίτοι  προσκληθέντα,  δεν  προσήλθαν  λόγω
δικαιολογημένου κωλύματος.                             

Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε.Διοικητικού – Οικονομικού

Εισηγήτρια: Δρ. Στυλιανή Παρασκευά, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατά  τη  διάρκεια  της  Συνεδρίασης  παρέστη  η  εισηγήτρια  κα  Στ.  Παρασκευά  και  η  προϊσταμένη  του
Τμήματος  Γνωμοδοτήσεων  κα  Χ.  Καξιρή,  οι  οποίες απoχώρησαν πριν  την  έναρξη  της  διαδικασίας
ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.

Θέμα:  Διατύπωση  σύμφωνης  γνώμης  της  Αρχής  για  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κατά τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β' του ν.4412/2016, για την
ανάθεση σύμβασης προμήθειας λογισμικού διαχείρισης αποθήκης καθώς και προμήθεια αδειών χρήσης
και  παροχή  λοιπών  υπηρεσιών  πλατφόρμας  τηλεδιασκέψεων  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 90.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου
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ΦΠΑ, σε συνέχεια άγονου  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ.  ΤΟ-2880/11.09.2017 έγγραφο - αίτημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(εφεξής ΕΑΠ) προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής Αρχή) που παρελήφθη στις 12.09.2017 (αριθμ. πρωτ. εισερχ.
5558), το ΕΑΠ αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ
(δδ) ν.  4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας  λογισμικού διαχείρισης αποθήκης καθώς και προμήθεια αδειών
χρήσης και παροχή λοιπών υπηρεσιών πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων για την κάλυψη των αναγκών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 90.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ,  για  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)  έτους  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  σε  συνέχεια  άγονου
ανοικτού  (άνω  των  ορίων) διαγωνισμού,  με  τη  χρήση  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας,  κατ'  επίκληση  των
διατάξεων της παρ. 2 περ. β' του άρθρου 26 του ν.4412/2016.

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'  αριθμ.  333/27.04.2017  απόφαση  της  Συνεδρίασης  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  ΕΑΠ
(Θέμα 4ο) εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια
λογισμικού διαχείρισης αποθήκης, για την ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού ανίχνευσης λογοκλοπής
καθώς και προμήθεια αδειών χρήσης και παροχή λοιπών υπηρεσιών πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων για
την  κάλυψη  αναγκών  του  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου.  Στη  συνέχεια  συντάχθηκε  η  με  αριθμ.
11/2017  (και  αριθμ.  πρωτ.  ΤΟ-1639/02.06.2017)  Διακήρυξη  του  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού
για την «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης αποθήκης καθώς και προμήθεια αδειών χρήσης και παροχή
λοιπών  υπηρεσιών  πλατφόρμας  τηλεδιασκέψεων  για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Ελληνικού  Ανοικτού
Πανεπιστημίου»,  συνολικού  προϋπολογισμού 94.000,00€  μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  με  κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής,  για  χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.  

2. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης, η υπό ανάθεση σύμβαση περιελάμβανε τα ακόλουθα δύο (2)
είδη, όπως αυτά παρατίθενται στον πίνακα του Παραρτήματος Β' της διακήρυξης:

Α/
Α
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1 Saba Meeting Προμήθε
ια

1 100 named
leaders Saba

Meeting
Classroom/50

συμμετέχοντες
ανά named leader 
5 named leaders

Saba Meeting
Webinar)/200

συμμετέχοντες
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leader

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ -
entry

Προμήθε
ια

1 3 4.000,00 80,00 Ένα (1)
έτος

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 94.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (24%) 116.560,00
 
2.1. Στο Παράρτημα Α της διακήρυξης “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” αναφέρονται τα εξής: 

«1. ΕΙΔΟΣ 1. Σύστημα Διαχείρισης Σύγχρονης Εκπαίδευσης (τηλεδιασκέψεων) Saba Meeting 
Προμήθεια αδειών χρήσης για ένα  (1)  έτος για το Σύστημα Διαχείρισης  Σύγχρονης Εκπαίδευσης  Saba
Meeting στο cloud της Saba όπως αναφέρονται παρακάτω: 

 Τουλάχιστον 100 άδειες Named Leaders για το σύστημα Saba Meeting με τύπο εικονικής τάξης
Classroom  (πλήρες  πακέτο  λειτουργιών  εικονικής  τάξης)  με  δυνατότητα  αντιστοίχισης  έως  50
συμμετεχόντων ανά εικονική τάξη 

 Τουλάχιστον  5  άδειες  Named  Leaders  για  το  σύστημα  Saba  Meeting  με  τύπο  εικονικής  τάξης
Webinar με δυνατότητα αντιστοίχισης έως 200 συμμετεχόντων ανά εικονική τάξη. 

Το σύστημα θα πρέπει  να  ολοκληρώνεται  με το Moodle  LMS του  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου,
παρόλα  αυτά  θα  πρέπει  να  υποστηρίζει  και  την  πλήρη  διαχείριση  χρηστών  ανεξάρτητα  από  την
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.  Μέσω του LMS θα πρέπει να υποστηρίζεται η οργάνωση και
διαχείριση  της  σύγχρονης  ηλεκτρονικής  εκπαίδευσης  με  χρήση  του  ημερολογίου,  να  υπάρχουν
ειδοποιήσεις  χρηστών  και  ενημερώσεις  για  τη  διαθεσιμότητα  εικονικής  τάξης,  ενώ  πρέπει  να
υποστηρίζεται η αυτόματη δημοσίευση του τόπου καταγραφής μιας τηλεδιάσκεψης. Η είσοδος χρηστών
στην  εικονική  τάξη  θα  πρέπει  να  γίνεται  μέσω  του  Moodle,  χωρίς  να  απαιτούνται  επιπλέον  στοιχεία
πρόσβασης ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα απευθείας σύνδεσης χρηστών και επισκεπτών πέρα από
τους  εγγεγραμμένους  στο  Moodle,  μέσω  των  αντίστοιχων  σελίδων  του  Saba  Meeting.  Απαιτείται  η
δυνατότητα για ανάθεση των διαθέσιμων αδειών χρήσης στους συντονιστές τηλεδιασκέψεων καθώς και
αποδέσμευση αυτών, αυτόματα από το σύστημα ενώ πρέπει να διατηρούνται στατιστικά χρήσης. Για την
ορθή  λειτουργία  στο  Ελληνικό  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο  ως  προς  την  αποθήκευση  περιεχομένου  και
καταγραφών τηλεδιασκέψεων στο cloud, απαιτείται συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 500 GB».

2.2. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης:  «Επισημαίνεται  ότι  μπορούν να δοθούν προσφορές για
ένα,  μερικά  ή  όλα  τα  είδη  σύμφωνα  με  τον  Πίνακα  του  Παραρτήματος  Β  με  την  προϋπόθεση  ότι
προσφέρεται το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας για κάθε είδος στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για
κάθε ένα από αυτά». 

2.3. Στο άρθρο 5.1. “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Κάθε ένας από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του στον
υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» επί ποινή αποκλεισμού,
εγκαίρως και προσηκόντως τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf. [...]
(2)  Νομίμως  συμπληρωμένο  και  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης
(Προμήθειας)  (ΕΕΕΣ)  σύμφωνα  με  το  άρθρο  79  παρ.  1  του  Ν.4412/2016,  το  οποίο  υπέχει  θέση
Ενημερωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης με τις προβλεπόμενες συνέπειες του Ν.1599/1986.
Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά: 
•  στις  περιπτώσεις  ατομικής  επιχείρησης,  από  το  φυσικό  πρόσωπο  που  ασκεί  την  αντίστοιχη
δραστηριότητα, 
•  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, 
• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου». 
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Επιπλέον,  στο  άρθρο  5.2  αυτής  ορίζεται:  «Στον  υποφάκελο  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής-  τεχνική
προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
Α)  Η  τεχνική  προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος.  Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf.,  το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Στην περίπτωση κατά την οποία οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
ψηφιακά υπογεγραμμένα. 
Επίσης πρέπει να επισυναφθεί/ούν επιπλέον, ψηφιακά υπογεγραμμένος/οι, συμπληρωμένος/οι             ο/οι
πίνακας/ες του Παραρτήματος Γ  . [...]». 

2.4. Στο  άρθρο  7.2  της  διακήρυξης,  ως  προς  την  εγγύηση  συμμετοχής,  ορίζεται  ότ ι:  «7.2.1.  Οι
Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν σε  πρωτότυπο
Εγγύηση  Συμμετοχής  τους  στο  διαγωνισμό,  της  οποίας  το  ποσό  θα  πρέπει  να  καλύπτει  το  2%  της
συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης,  εκτός  του Φ.Π.Α.  για  το σύνολο του έργου που πρόκειται  να
εκτελεστεί,  είτε  για  κάθε  είδος  που  συμμετέχουν  σε  περίπτωση  μερικής  εκτέλεσης  (Στον  Πίνακα  του
Παραρτήματος  Β  της  παρούσης  αναγράφεται  το  ποσό  της  εγγύησης  συμμετοχής  για  το  κάθε  είδος
ξεχωριστά. Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό της εγγύησης συμμετοχής προκύπτει από το άθροισμα
των αντίστοιχων ποσών για τα προσφερόμενα είδη του ως άνω πίνακα)».  

2.5. Στο  άρθρο  10  της  διακήρυξης,  ως  προς  τα  κριτήρια  ανάθεσης,  ορίζεται  ότι:  «[...]Για  την  τελική
επιλογή  του  αναδόχου  κριτήριο  είναι  μόνο  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος». 

2.6. Τέλος,  στο  άρθρο  27,  ως  προς  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  ορίζεται  ότι:  «Μετά  την  ανακοίνωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης θα υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, διάρκειας ενός
(1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της, το κείμενο της οποίας έχει επισυναφθεί στην παρούσα
διακήρυξη». 

3.  Περίληψη  της  εν  λόγω  διακήρυξης,  η  οποία  περιείχε  τους  ουσιώδεις  όρους  και  στοιχεία  της
διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  απεστάλη  ηλεκτρονικά  (31.05.2017)  και  δημοσιεύτηκε  (02.06.2017)  με
αριθμό  αναφοράς  2017/S  105-209980,  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.Ε.Ε.).
Συνακόλουθα,  η  περίληψη  της  διακήρυξης  δημοσιεύτηκε  στις  εφημερίδες  «Η  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»,
«ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»,  «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»,  «Η  ΓΝΩΜΗ»  και  «ΣΥΜΒΟΥΛΟς
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στις  09.06.2017 και αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΞ7946ΨΖΣΘ-ΛΨΟ. Η
διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με κωδικό
ΑΔΑΜ 17PROC006279763 2017-06-02. Επιπλέον, τα συμβατικά τεύχη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του
ΕΑΠ  www.eap.gr   την  02.06.2017  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr   του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) την 02.06.2017, με συστημικό αριθμό 42151.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίστηκε η  09.06.2017 και ώρα 13:00:00,
ενώ  ως  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  στο  ΕΣΗΔΗΣ  ορίστηκε  η  1 0.07.2017  και  ώρα
15:00:00.

4. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις
14.07.2017 και  ώρα  10:00  π.μ., η  Επιτροπή  Διενέργειας,  Αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2017 (η οποία συγκροτήθηκε με την με
αριθ.  πρωτ.  320/28-11-2016  συνεδρίαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  ΕΑΠ)  διαπίστωσε,  με  το
αυθημερόν  συνταχθέν  Πρακτικό  της,  ότι  υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα  στον  εν  λόγω  διαγωνισμό
προσφορές εκ μέρους  τριών (3) εταιρειών:  1) ΣΚΛΗΡΗΣ Κ. - ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ Γ.  Ο.Ε., με α/α συστήματος
69139,  2)  ATHENS TECHNOLOGY CENTER  ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, με α/α συστήματος 67333 και 3)  DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Ε.Π.Ε., με α/α συστήματος 69402.

5. Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών
και  διαπίστωσε  τα  ακόλουθα:  «Η  συμμετέχουσα  εταιρεία  “ATHENS  TECHNOLOGY  CENTER  ΑΝΩΝΥΜΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΥΨΗΛΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ”:  α)  έχει
υποβάλλει στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Προμήθειας)
(ΕΕΕΣ)  το  οποίο  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  μόνο  από  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  της  ως  άνω
συμμετέχουσας εταιρείας, χωρίς να φέρει ψηφιακές υπογραφές των άλλων δύο μελών του Δ.Σ. και ως εκ
τούτου το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Προμήθειας) (ΕΕΕΣ) δεν έχει συνταχτεί σύμφωνα με το
άρθρο 5.1. (2) της υπ' αρ. 11/2017 διακήρυξης και β) δεν έχει υποβάλλει στο ηλεκτρονικό σύστημα του
ΕΣΗΔΗΣ τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 1, σύμφωνα με
το άρθρο 5.2. της υπ' αρ. 11/2017 διακήρυξης» γ) ουδεμία παράλειψη διαπιστώθηκε στα δικαιολογητικά
συμμετοχής  –  τεχνικές  προσφορές  των  υπόλοιπων  συμμετεχόντων».  Η  εν  λόγω  εταιρεία,  υπέβαλε
προσφορά για το ζητούμενο είδος με Α/Α 1 της διακήρυξης, το οποίο επιπρόσθετα προκύπτει και από τα
στοιχεία που αντλήθηκαν από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο “Επικοινωνία – Προβολή ιστορικού
προσφορών”. 

6.  Με  την  υπ'  αριθμ.  343/25.07.2017  απόφαση  της  Συνεδρίασης  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  ΕΑΠ
(Θέμα 4ο), η Δ.Ε. αποφάσισε την έγκριση του ως άνω Πρακτικού και Α) την απόρριψη της προσφοράς της
εταιρείας  ATHENS TECHNOLOGY CENTER  ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, για τους λόγους που αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό και Β) την
αποδοχή των προσφορών κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών  των  ακόλουθων  εταιρειών:  1.  ΣΚΛΗΡΗΣ  Κ.  -  ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ  Γ.  Ο.Ε.  και  2.  DATUM
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

7.  Στη  συνέχεια,  η  Επιτροπή  με  το  από  31.08.2017  Πρακτικό  της,  προέβη  στην  αποσφράγιση  των
οικονομικών προσφορών των δύο (2)  εταιρειών και  εισηγήθηκε  στην  Δ.Ε.  του  ΕΑΠ Α)  την  προσωρινή
κατακύρωση του προσφερόμενου είδους στην εταιρεία DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. και Β) την
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4412/2016 για το είδος
με Α/Α 1 συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ χωρίς  ΦΠΑ, για το οποίο ο διαγωνισμός απέβη
άγονος,  καθώς δεν  κατατέθηκε  καμία αποδεκτή  προσφορά,  υπό την  προϋπόθεση παροχής  σύμφωνης
γνώμης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ με την
υπ' αριθμ. 348/04.09.2017, η οποία αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο  “Επικοινωνία” στις 31.07.2017,
απόφασή της (Θέμα 4ο Συνεδρίασης), αποφάσισε: α) την έγκριση κατακύρωσης του αποτελέσματος του
Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  άνω  των  ορίων  με  τίτλο  «Προμήθεια  λογισμικού  διαχείρισης
αποθήκης  καθώς  και  προμήθεια  αδειών  χρήσης  και  παροχή  λοιπών  υπηρεσιών  πλατφόρμας
τηλεδιασκέψεων  για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου»,  (αρ.  Διακήρυξης
11/2017),  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  οικονομικών  προσφορών  και  β)  την
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4412/2016 για το είδος
με Α/Α 1 συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ χωρίς  ΦΠΑ, για το οποίο ο διαγωνισμός απέβη
άγονος  καθώς  δεν  κατατέθηκε  καμία  αποδεκτή  προσφορά,  υπό  την  προϋπόθεση  παροχής  σύμφωνης
γνώμης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

8. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΟ-3089/28.09.2017 βεβαίωσή του το ΕΑΠ βεβαιώνει ότι: «δεν υπήρχε καμία
ένσταση ή προδικαστική προσφυγή τόσο κατά της υπ' αρ. 11/2017 διακήρυξης (αρ. Πρωτ.: 1639/02-06-
2017) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των
ορίων) για την “Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης αποθήκης καθώς και προμήθεια αδειών χρήσης και
παροχή  λοιπών  υπηρεσιών  πλατφόρμας  τηλεδιασκέψεων  για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου” όσο κατά των κατακυρωτικών αποφάσεων που ελήφθησαν από τη Διοικούσα
Επιτροπή του ΕΑΠ σε όλα τα στάδια του ως άνω διαγωνισμού». 
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9. Κατόπιν  των  ανωτέρω,  το  ΕΑΠ,  με  το  με  αριθμ.  πρωτ.  ΤΟ-2880/11.09.2017  έγγραφο-αίτημά  του
(αριθμ. πρωτ. εισερχ. 5558/27-11-2015), όπως αυτό συμπληρώθηκε και το οποίο συνοδεύεται και από
σχέδιο  απόφασης  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του,  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 του άρθρου 26 παρ. 2
περ. β' του ν.4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης που αφορά σε «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης
αποθήκης  καθώς  και  προμήθεια  αδειών  χρήσης  και  παροχή  λοιπών  υπηρεσιών  πλατφόρμας
τηλεδιασκέψεων για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου », για το είδος με Α/Α 1
του  προηγηθέντος  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού,  συνολικού  προϋπολογισμού  90.000,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

10. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ', υποπερίπτωση δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την
παροχή  σύμφωνης  γνώμης,  ορίζει  τα  ακόλουθα:  «δδ)  Οι  αποφάσεις  των  αναθετουσών  Αρχών  που
αφορούν  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  για  την  ανάθεση  των  δημόσιων
συμβάσεων,  σύμφωνα με την περίπτωση β΄  της  παρ.  2  του άρθρου 26 και  τα  άρθρα 32  και  269 του
ν.4412/2016  (ΑΊ47)  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 Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη
τάξη με το Ν. 4412/2016. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις
γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου [...]». 

11.  Η  διάταξη  του  άρθρου  2  παρ.  2  του  ν.4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ορίζει: 

«Ο  παρών  νόμος  θεσπίζει  κανόνες:  α)  για  τις  διαδικασίες  προγραμματισμού  και  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως
221) […]Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες
τις συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν
άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού». 

12. Το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του ιδίου νόμου ορίζει τα παρακάτω: «Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221)
θεσπίζει  κανόνες  για  τις  διαδικασίες  προγραμματισμού  και  σύναψης  συμβάσεων  και  διαγωνισμών
μελετών που πραγματοποιούνται από αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας αυτών, κατά
τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στο  παρόν  άρθρο.  2.  Διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  σύμβαση  κατά  την
έννοια  του  παρόντος  Βιβλίου  είναι  η  απόκτηση,  μέσω  δημόσιας  σύμβασης,  από  μία  ή  περισσότερες
αναθέτουσες αρχές, έργων, αγαθών ή υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από τις εν
λόγω αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προορίζονται
για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος». 

13.  Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου: «Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης,  εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:  […] γ)  209.000 ευρώ για δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς
μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές.  Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις
δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  που  ανατίθενται  από  κεντρικές  κυβερνητικές  αρχές  οι  οποίες
δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  της  άμυνας,  όταν  οι  συμβάσεις  αυτές  αφορούν  προϊόντα  που  δεν
εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος A'». 

14. Στο άρθρο 6 παρ. 1, 3 και 9 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: «Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας
σύμβασης  βασίζεται  στο  συνολικό  πληρωτέο  ποσό,  χωρίς  ΦΠΑ,  όπως  εκτιμάται  από  την  αναθέτουσα
αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης,
όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. […] 3. Η επιλογή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου για τον

6



υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται  με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής
οποιασδήποτε  διάταξης  του  παρόντος  νόμου.  Η  σύμβαση  δεν  κατατέμνεται  κατά  τρόπο  ώστε  να
αποφεύγεται  η  εφαρμογή  οποιασδήποτε διάταξης  του  παρόντος  νόμου,  εκτός  αν  αυτό δικαιολογείται
από  αντικειμενικούς  λόγους.  […]  9.  Όταν  ένα  σχέδιο  αγοράς  για  την  απόκτηση  ομοιογενών  αγαθών
μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά
την  εφαρμογή  του  άρθρου  5  περιπτώσεις  β  '  και  γ'  η  συνολική  εκτιμώμενη  αξία  όλων  αυτών  των
τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται
στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος» .

15. Στις  διατάξεις  του  άρθρου  26 παρ.  2  περ.  β',  παρ.  3  και  4  του  ν.  4412/2016  (Α΄  147),  οι  οποίες
ενσωματώνουν τις  αντίστοιχες  διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ,  προβλέπεται  ότι: “2.  Οι
αναθέτουσες  αρχές  μπορούν να  προσφεύγουν στην  ανταγωνιστική διαδικασία  με διαπραγμάτευση ή στον
ανταγωνιστικό διάλογο, στις ακόλουθες περιπτώσεις: [...]  β)  όσον αφορά έργα,  αγαθά ή υπηρεσίες  για τα
οποία, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υποβάλλονται μόνο μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτείται να δημοσιεύουν προκήρυξη σύμβασης, εφόσον
στη διαδικασία περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 73 έως
83 και οι οποίοι, κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες προς
τις τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και μόνον αυτούς.
3. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.
4. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και
β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης”.

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση

16. Το υπό εξέταση αίτημα του ΕΑΠ αφορά στη σύναψη μεικτής δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο τόσο
προμήθεια  όσο  και  παροχή  υπηρεσιών  με  την  έννοια  της  διάταξης  του  άρθρου  4  παρ.  2  του  ν.
4412/2016, η οποία ενσωματώνει την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ,
με Κωδικό Αριθμό  CPV:  48000000-8  “Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής”.  Δεδομένου ότι
πρόκειται  για  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  συνολικού
προϋπολογισμού  94.000,00€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  πρέπει  να  διερευνηθεί  εάν  συντρέχει  η
αρμοδιότητα της Αρχής για την παροχή γνώμης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4412/2016
και του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ', υποπερίπτωση δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.

Στο από 28.09.2017 έγγραφο του ΕΑΠ αναφέρονται τα εξής:  «Σας ενημερώνουμε ότι για την κατηγορία
δαπάνης “Λογισμικά – Άδειες Χρήσης Λογισμικών” έχουν διενεργηθεί μέσα στο 2017 δύο (2) διαγωνισμοί
ως ακολούθως: 

Α/Α
ΔΙΑΚΗΡΥΞ

ΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ (ΜΕ ΦΠΑ)

4 838/17-03-
2017

Προμήθεια και ανανέωση αδειών
χρήσης λογισμικών καθώς και

προμήθεια και συντήρηση
λογισμικών προγραμμάτων για τις

ανάγκες του ΕΑΠ

143.717,74 178.210,00
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Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης
αποθήκης καθώς και προμήθεια

αδειών χρήσης και παροχή λοιπών
υπηρεσιών πλατφόρμας

τηλεδιασκέψεων γι ατην κάλυψη
αναγκών του ΕΑΠ

94.000,00 116.560,00

ΣΥΝΟΛΟ 237.717,74 294.770,00

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία και δεδομένου ότι το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού για την
κατηγορία δαπάνης των ομοειδών προϊόντων/υπηρεσιών  “Λογισμικά – Άδειες Χρήσης Λογισμικών”, που
διενεργήθηκαν εντός του έτους 2017, υπερβαίνει τις 209.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ως εκ τούτου και οι δύο
διαγωνισμοί έχουν διενεργηθεί ως Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (άνω των ορίων)». 

Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ότι  συντρέχει  η  αρμοδιότητα  της  Αρχής  κατ’  άρθρο  2  παράγραφος  2
περίπτωση γ' υποπερίπτωση δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την παροχή σύμφωνης γνώμης.

17. 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 και ήδη άρθρα 26 και
32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, περιπτώσεις (αντίστοιχα άρθρα 24 και 25 π.δ. 60/2007 και ήδη άρθρα 26 και
32  του  Ν.  4412/2016).  Περαιτέρω  επισημαίνεται  ότι  οι  εν  λόγω  διατάξεις,  στο  μέτρο  που  εισάγουν
εξαιρέσεις που συνιστούν παρέκκλιση από την βασική ρύθμιση, ήτοι από τους κανόνες που αποσκοπούν
στη διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της αποφυγής των διακρίσεων
και  της  ίσης  μεταχείρισης  στον  τομέα  των  δημοσίων  συμβάσεων,  πρέπει  να  αποτελούν  αντικείμενο
συσταλτικής ερμηνείας. Συγκεκριμένα, προκειμένου η οδηγία 2014/24/ΕΚ να μην απωλέσει 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
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).

18. Στην προκείμενη περίπτωση  το ΕΑΠ επικαλείται,  ρητά ως νομική βάση θεμελίωσης του αιτήματός
του,  τις  διατάξεις  της παραγράφου 2,  περίπτωση β'  του  άρθρου 26,  ήτοι  την  υποβολή  μη  κανονικών
προσφορών (δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης) του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα,  με την υπό εξέταση  διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β' του ν.  4412/2016, παρέχεται η
δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
με  τις  κάτωθι  προϋποθέσεις:  α)  να  έχει  προηγηθεί  ανοικτή  ή  κλειστή  διαδικασία  και   β)  ν α  έχουν
υποβληθεί κατά την ανωτέρω (υπό σημείο α) νομίμως διεξαχθείσα και προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή
διαδικασία μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

19. Εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και αξιολογώντας τη συνδρομή των
προϋποθέσεων εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Ως προς την προϋπόθεση προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας

Το  ΕΑΠ  διενήργησε  ανοικτό  ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό   για  την  «Προμήθεια  λογισμικού  διαχείρισης
αποθήκης  καθώς  και  προμήθεια  αδειών  χρήσης  και  παροχή  λοιπών  υπηρεσιών  πλατφόρμας
τηλεδιασκέψεων  για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου» ,  συνολικού
προϋπολογισμού  94.000,00€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  για  ένα  (1)  έτος.  Για  την  εν  λόγω
διακήρυξη  τηρήθηκαν  οι  απαιτούμενες  διατυπώσεις  δημοσιότητας  καθώς  και  η  ελάχιστη  προθεσμία
παραλαβής προσφορών του άρθρου 27 του ν.4412/2016. 
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β) Ως προς την υποβολή  μη κανονικών ή απαράδεκτων προσφορών

Σύμφωνα με το από 14.07.2017 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ'
αριθμ.  343/25.07.2017  απόφαση  της  Συνεδρίασης  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  ΕΑΠ  (Θέμα  4 ο),
διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε μία προσφορά για το τμήμα 1 του διαγωνισμού από την εταιρεία  ATHENS
TECHNOLOGY  CENTER  ΑΝΩΝΥΜΗ,  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, με α/α συστήματος 67333, η οποία απορρίφθηκε διότι: «α) έχει υποβάλλει στο
ηλεκτρονικό  σύστημα  του  ΕΣΗΔΗΣ  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (Προμήθειας)  (ΕΕΕΣ)  το
οποίο  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  μόνο  από  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  της  ως  άνω  συμμετέχουσας
εταιρείας,  χωρίς  να  φέρει  ψηφιακές  υπογραφές  των άλλων δύο μελών του  Δ.Σ.  και  ως  εκ  τούτου  το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Προμήθειας) (ΕΕΕΣ) δεν έχει συνταχτεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.
(2) της υπ' αρ. 11/2017 διακήρυξης και β) δεν έχει υποβάλλει στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ τον
πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 1, σύμφωνα με το άρθρο
5.2. της υπ' αρ. 11/2017 διακήρυξης» (Πρβλ. Ιστορικό υπό 5, 6). 

IV. Συμπέρασμα

Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή αυτού στις προα -
ναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ερωτήματος, η Αρχή ομόφωνα αποφασίζει: 

Την παροχή σύμφωνης γνώμης, επί του αιτήματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας λογισμι-
κού διαχείρισης αποθήκης καθώς και  προμήθεια αδειών χρήσης και  παροχή λοιπών υπηρεσιών πλατ -
φόρμας τηλεδιασκέψεων για την κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,  προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης 90.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
26 παρ. 2 περ. β' του ν. 4412/2016, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσόμενων υπό του νόμου προϋπο-
θέσεων.                                                                                      

                                                               

      Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017
                                                                                                

                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                                           Γεώργιος Καταπόδης
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