
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

92/2017
(του αρ.  2, παρ. 2, περ. γ`, υποπερ. δδ` του ν. 4013/2011)

Στην Αθήνα σήμερα 07 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και επί της
οδού Κεφαλληνίας 45 και Κόμνα Τράκα, 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.Αντιπρόεδρος:           Χριστίνα Μπουσουλέγκα
2.Μέλη:                           Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
                                          Μαρία Στυλιανίδου
                                          Ερωφίλη Χριστοβασίλη

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

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

Εισηγητές:  Παναγιώτα Αλεξίου, ΕΕΠ Νομικός, Κωνσταντίνος Γιαννικόπουλος, ΕΕΠ 
Πληροφορικής

Θέμα:  Παροχή σύμφωνης  γνώμης  της  Αρχής  για  την  προσφυγή του Υπουργείου
Υγείας  στη  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  για  τη  σύναψη  σύμβασης  παροχής
υπηρεσιών  υπηρεσιών  βελτίωσης  και  τροποποίησης  των  αναφορών  του
ηλεκτρονικού συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας (ΒΙ) του Υπουργείου

Κατά  τη  διάρκεια  της  Συνεδρίασης  παρέστησαν  οι  εισηγητές  Παναγιώτα  Αλεξίου,
ΕΕΠ  Νομικός,  Κωνσταντίνος  Γιαννικόπουλος,  ΕΕΠ  Πληροφορικής  και  η  Χριστίνα
Καξιρή,  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Γνωμοδοτήσεων  της  Διεύθυνσης  Νομικών
Υπηρεσιών  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  οι  οποίοι  και  αποχώρησαν  πριν  την  έναρξη  της
διαδικασίας  ψηφοφορίας  και  λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου
της Αρχής.

1 Με  το  με  Α.Π.B4.α/Γ.Π./οικ49484/27.06.2017  (Α.Π.  εισερχ.  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
4311/04.07.2017) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, μετά του συνημμένου σε αυτό
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φακέλου, όπως συμπληρώθηκε δια του με Α.Π. B4.α/Γ.Π./οικ62004/10.08.2017 εγ-
γράφου, μετά των συνημμένων σε αυτό στοιχείων και πληροφοριών (Α.Π. εισ. Ε.Α-
.Α.ΔΗ.Σ.Υ. 5128/10.08.2017), ζητείται η παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, περί
προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση
γ΄, υποπερίπτωση δδ΄ του Ν. 4013/2011, ως ισχύει, για την προσφυγή σε διαδικα-
σία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32
παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

2 Από τη μελέτη των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της υπόθεσης προκύπτουν
τα ακόλουθα:

3 Το έργο «Σύστημα Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ευφυίας (ΒΙ) ΕΣΥ» του Υπουργεί-
ου Υγείας, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγ-
χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), δυ-
νάμει της υπ’ αριθμ. 153.979/ΨΣ617-Α2/07.06.2011 Απόφασης της αρμόδιας Ειδι-
κής Υπηρεσίας (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ).  

4 Με την με Α.Π. 151.490/ΨΣ1704-Β/14.03.2012 απόφαση της ΕΥΔ του ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»,  παρασχέθηκε σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτη-
σης και τη διαδικασία προκήρυξης του εν λόγω έργου. 

5 Δυνάμει  της  με  Α.Π.  ΔΥ6β/Γ.Π./οικ.29378/22.03.2012  απόφασης,  προκηρύχθηκε
ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΥΦΥΙΑΣ  ΕΣΥ»,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης
1.179.268,29 € χωρίς ΦΠΑ, πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης
και αγοράς επιπλέον αδειών χρήσης έως του ποσού των € 540.000,00 χωρίς ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την παρ. Β1.2 «Προϋπολογισμός έργου» της ως άνω διακήρυξης, «τα
δικαιώματα προαίρεσης του έργου περιλαμβάνουν υπηρεσίες συντήρησης και αγο-
ράς επιπλέον αδειών χρήσης{…}». 

6 Περίληψη της υπ’ αριθμ.  01/2012 διακήρυξης διαγωνισμού για το ως άνω έργο
απεστάλη  προς  δημοσίευση  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
(ΕΕΕΕ) την 22.03.2012 και δημοσιεύτηκε στον εθνικό τύπο την 23.03.2012 και στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 30.03.2012. Στα κείμενα των εν λόγω περιλήψεων
αναφέρεται ο προϋπολογισμός του έργου καθώς και το δικαίωμα προαίρεσης έως
του ποσού € 540.000,00, το οποίο «αφορά στο κόστος συντήρησης για 4 έτη μετά
το πέρας της περιόδου εγγύησης, και άδειες χρήσης λογισμικού». 

7 Το ως άνω έργο προκηρύχθηκε ως δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, Κατηγορία Υπηρε-
σιών 7, με κωδικό  CPV του κυρίου αντικειμένου 72212482 (υπηρεσίες ανάπτυξης
λογισμικού  επιχειρηματικών  εφαρμογών)  και  κωδικούς  προσθέτου  αντικειμένου
72320000 (υπηρεσίες βάσεων δεδομένων) και 48821000 (εξυπηρετητές δικτύων).

8 Εν συνεχεία υπεγράφη η υπ’ αριθμ. 08/2014 σύμβαση για την ανάθεση του έργου
με τον επιλεγέντα ανάδοχο, το συμβατικό τίμημα της οποίας ανήρχετο στο ποσό
των  Ευρώ  826.432,79  χωρίς  ΦΠΑ  (ποσό  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ
1.016.512,33 Ευρώ).
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9 Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο αίτημα, όπως συμπληρώθηκε, το αντικείμενο
του ως άνω έργου παρελήφθη οριστικά και τελεί σε καθεστώς εγγύησης καλής λει-
τουργίας. 

10 Με την με Α.Π. Α5β/Φ.1011/Γ.Π.οικ. 34998/10.05.2017 του Γενικού Γραμματέα Δη-
μόσιας Υγείας, εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για την παροχή υπηρεσιών βελτίωσης και
τροποποίησης των αναφορών στου ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος Επι-
χειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) του Υπουργείου Υγείας. 

11 Στο κείμενο της ως άνω απόφασης περί έγκρισης σκοπιμότητας αναφέρεται ότι «ει-
δικότερα το έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει: προσθήκη και βελτίωση των πεδίων
αναφοράς του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος Β.Ι., τροποποίηση υπαρ-
χουσών οικονομικών και λειτουργικών αναφορών (προσθήκη στηλών σε πίνακες,
προσθήκη πινάκων και διόρθωση του στατιστικού μοντέλου που έχει χρησιμοποιη-
θεί. Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις του αναδόχου θα υλοποιηθούν εντός δυο μη-
νών από την υπογραφή της σύμβασης {…} Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του έργου
κρίνεται απαραίτητη για την ορθή παρακολούθηση των οικονομικών και λειτουργι-
κών μεταβολών των Μονάδων Υγείας και συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας
της πληροφορίας και των αναφορών και την αποδοτικότερη διαχείριση των δεδο-
μένων υγείας. Ο προϋπολογισμός {…} θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Φ.15/110/ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξο-
πλισμού 2017». 

12 Την 13.06.2017 απεστάλη από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα
Διαχείρισης Έργων ΤΠΕ προς τη Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού υπη-
ρεσιακό  σημείωμα,  με  το  οποίο  διαβιβάσθηκε  στο  τελευταίο  η  με  Α.Π.
Β3α/οικ.Γ.Π.44146/12.06.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση πί-
στωσης ποσού 24.300,00 Ευρώ, «προκειμένου να αντιμετωπιστεί δαπάνη που θα
προκύψει από την ανάγκη παροχής υπηρεσιών βελτίωσης και τροποποίησης των
αναφορών του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας
(ΒΙ) του Υπουργείου Υγείας{…}». Συνημμένα στην ως άνω απόφαση υπάρχει Παράρ-
τημα που περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου που προτίθεται να
αναθέσει το Υπουργείο Υγείας, οι οποίες αφορούν στην παροχή των κάτωθι υπηρε-
σιών: 

 « Προσθήκη και βελτίωση των πεδίων αναφοράς του ηλεκτρονικού πληρο-
φοριακού συστήματος Β.Ι.,

 Τροποποίηση υπαρχουσών οικονομικών και λειτουργικών αναφορών (προ-
σθήκη στηλών σε πίνακες, προσθήκη πινάκων) και

 Διόρθωση του στατιστικού μοντέλου που έχει υλοποιηθεί»

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου, προσδιορίζονται ειδικότερα στην παράγρα-
φο 3 του ως άνω Παραρτήματος,  αφορούν δε στο σύνολό τους εκτέλεση
υπηρεσιών υλοποίησης αλλαγών, προσθηκών και τροποποιήσεων σε πεδία
των αναφορών του συστήματος Β.Ι. του Υπουργείου Υγείας. 
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Ειδικότερα  αφορούν  προσθήκες,  διαχωρισμούς,  μετονομασίες,  αντικαταστάσεις,
διαγραφές τροποποιήσεις και μεταπτώσεις δεδομένων στους κάτωθι πίνακες ανα-
φορών (reports):

 2.1 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αγορών – Υποχρεώσεων & Βοηθητικών Υλών
(ΛΟΓ.24) και αντιδεαστηρίων (ΛΟΓ. 25.01.21) - διαχωρισμός

 2.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αγορών – Υποχρεώσεων Αναλώσιμων Υλικών
(ΛΟΓ.25 εκτός 25.01.21 & 26) - μετονομασία

 5. Παρακολούθηση Υποχρεώσεων από Υπηρεσίες - διαχωρισμός

 6.1 Μηνιαία Κατάσταση Εσόδων – Εισπράξεων – Απαιτήσεων Νοσηλίων και
Πίνακας Ανακεφαλαίωσης  – αντικατάσταση, μετάπτωση δεδομένων,  δια-
γραφή πεδίων

 9. Ενημέρωση Οφειλών ΔΕΚΟ – μετονομασία, τροποποίηση

 10. Εξωτερικοί Ασθενείς – προσθήκη

 11.1 – διαγραφή τιμής πεδίου

 11.6 Θεραπευτικές Πράξεις σε Εξωτερικούς Ασθενείς – προσθήκη

 12.1 - διαγραφή τιμής πεδίου  

 21.2.1 & 21.2.2 Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις Νομικών Προσώπων (προηγού-
μενων ετών & τρέχοντος έτους αντίστοιχα)- προσθήκη

13 Την 13.06.2017 η Διεύθυνση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικών του Υπουργείου
Υγείας υπέβαλε υπηρεσιακό σημείωμα προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, στο οποίο επισημαίνει ότι το έργο του οποίου την ανάθεση επιθυμεί η τε-
λευταία ως άνω Διεύθυνση «δεν συμπεριλαμβάνεται στη διαγωνιστική διαδικασία
του Ν. 4412/2016 άρθρο 32 παρ. 4 που επικαλείσθε να προσφύγουμε».

14 Την 15.06.2017 η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απέστειλε υπηρεσιακό
σημείωμα προς τη Διεύθυνση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικών του Υπουργείου
Υγείας, στο οποίο επισημαίνει ότι «το έργο τελεί υπό καθεστώς εγγύησης και αφε-
τέρου αποτελεί επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης του Συστήματος Επιχειρη-
ματικής Ευφυΐας ΒΙ και συνεπώς μπορεί να γίνει χρήση της προτεινόμενης διαγωνι-
στικής διαδικασίας {…} όπως ορίζει  η παράγραφος 4 του άρθρου 32 του Νόμου
4412 {…}». 

15 Εν συνεχεία την 23.06.2017, η ίδια ως άνω Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
απέστειλε εκ νέου υπηρεσιακό σημείωμα προς τη Διεύθυνση Προμηθειών & Διαχεί-
ρισης Υλικών του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο αναφέρει ότι «{…} Επισημαίνεται
ωστόσο, ότι το παρόν έργο δεν αποτελεί επέκταση του αρχικού   αλλά νέο έργο που
αποσκοπεί στην προσθήκη πεδίων και αναφορών του Συστήματος Επιχειρηματικής
Ευφυΐας {…}. Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι το αρχικό έργο τελεί υπό καθεστώς εγ-
γύησης και συνεπώς το νέο έργο δεν δύναται να υλοποιηθεί από άλλο ανάδοχο, κα-
θώς  κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης,  σύμφωνα  με  τους  συμβατικούς
όρους, τόσο η βάση όσο και ο πηγαίος κώδικας διαμορφώνεται και τροποποιείται
από την Εταιρεία στο πλαίσιο ικανοποίησης των αιτημάτων του Φορέα. Η υλοποίη-
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ση του νέου έργου από άλλο ανάδοχο, μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογες τεχνικές
δυσχέρειες  στη  χρήση  του  συστήματος  και  επομένως,  σύμφωνα  με  το  Ν.
4412/2016, άρθρο 32 παρ. 4, δεν ενδείκνυται η ανάθεσή του σε τρίτο».

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
16 Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  παρ.  2  περ.  γ'  υποπερ.  δδ'  του  Ν.

4013/2011,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  21  παρ.  2  περ.  α’  και  β’  του  Ν.
4441/2016, 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, 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. Η εν λόγω αρμοδιότητα
ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) 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. 

17 Σύμφωνα με το άρθρο 2 «Ορισμοί» του Ν. 4412/2016, το οποίο, όσον αφορά στην
Οδηγία 2014/25/ΕΕ, ενσωμάτωσε το άρθρο 2 αυτής:  «8. ως «δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν
ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-
πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπο-
ρεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης. 9)
ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερο-
μένων στην περίπτωση 6».

18 Το άρθρο 4 Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ορίζει ότι «2. Οι
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα,
υπηρεσίες ή προμήθειες) ανατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται
στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβα-
σης. Στην περίπτωση μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσί-
ες κατά την έννοια των άρθρων 107 έως 110 και εν μέρει από άλλες υπηρεσίες ή
μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες και εν μέρει από
προμήθειες, το κύριο αντικείμενο καθορίζεται, σύμφωνα με το ποια από τις εκτι-
μώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών είναι η υψηλότερη {…}»

19 Το άρθρο 5 «Κατώτατα όρια» (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ)
2015/2170) Ν. 4412/2016 ορίζει ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτι-
μώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, τα ακόλουθα: 

«α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 
β) 135.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθε-
νται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργα-
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νώνονται από τις εν λόγω αρχές. Αν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθε-
νται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας,
το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα
στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄ προϊόντα, 
γ) 209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθε-
νται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διορ-
γανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρ-
χές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές
αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄, 
δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και
άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτή-
ματος Α΄.
Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περίπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ ισχύουν,
εφόσον  δεν  έχουν  αναθεωρηθεί,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  6  της  Οδηγίας  2014/
24/ΕΕ».

20  Το Άρθρο 6 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων» (άρ-
θρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Ν. 4412/2016 ορίζει ότι «1. Ο υπολογισμός της εκτι-
μώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ,
όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δι-
καιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα
έγγραφα της σύμβασης. Αν η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονομή βραβείων ή κα-
ταβολή χρηματικών ποσών για τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη
της τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. {…} 3.
Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης
αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδή-
ποτε 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 {…}» 10. Κατά παρέκκλιση από τα
προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ανα-
θέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλί-
ου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χω-
ρίς  ΦΠΑ, είναι  μικρότερη από 80.000 ευρώ για  προμήθειες  ή  υπηρεσίες  ή  από
1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται
με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμη-
μάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση
ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών {…}».

21 Το Άρθρο 26 «Επιλογή των διαδικασιών» (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) προ-
βλέπει ότι : « {…} 6. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά
στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία με δια-
πραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό».

22 Σύμφωνα με τη διάταξη του του άρθρου 32 Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικα-
σία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ) και ειδικώς την  παρ. 4  που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις προμη-
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θειών ορίζεται ότι «4. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημο-
σίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
α) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας,
πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης· ωστόσο, οι συμβάσεις που ανατίθενται δυ-
νάμει της παρούσας περίπτωσης δεν περιλαμβάνουν την παραγωγή ποσοτήτων ικα-
νών να εξασφαλίζουν την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των
δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, 
β) για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προ-
μηθευτή  και  προορίζονται  είτε  για  τη  μερική  αντικατάσταση  αγαθών  ή  εγκατα-
στάσεων είτε για επέκταση υφιστάμενων αγαθών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλ-
λαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να αποκτά αγαθά με διαφο-
ρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα προκαλούσαν ασυμβατότητα ή δυσα-
νάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και τη συντήρηση η διάρκεια αυτών των
συμβάσεων, καθώς και των επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, δεν υπερβαίνει κατά
κανόνα τα τρία έτη, 
γ) εάν πρόκειται για αγαθά που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο
εμπορευμάτων».

23 Το άρθρο 23 «Ονοματολογίες» (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),  προβλέπει ότι
«οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δη-
μόσιων συμβάσεων γίνονται με τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό
λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (L 340)».

24 Το άρθρο 376 Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρ-
μόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και σε όλους τους διαγωνισμούς
μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221), {…}
και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120
και 290 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
{…}». 

25 Το άρθρο  379 Ν. 4412/2016, ως ισχύει, ορίζει ότι:  «1. Η ισχύς των διατάξεων του
παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του {…}».

ΙΙI. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

26 Το υπό εξέταση αίτημα του Υπουργείου Υγείας αφορά στη σύναψη σύμβασης υπη-
ρεσιών βελτίωσης – τροποποίησης των αναφορών του ηλεκτρονικού πληροφορια-
κού συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας (ΒΙ) του Υπουργείου, κατά ρητή επίκληση
του άρθρου 32 παρ. 4 περ. β του Ν. 4412/2016. 

27 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)  (βλ.  σχετικώς με  τα  άρθρα 30 και  31 της Οδηγίας  2004/18/ΕΚ ΔΕE,
απόφαση της 8ης Απριλίου 2008, C 337/05, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2008, Ι-
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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  οι  Οδηγίες  περί
συντονισμού των διαδικασιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων να μην απο-
λέσουν την πρακτική αποτελεσματικότητά τους, τα κράτη μέλη και οι Αναθέτουσες
Αρχές δεν επιτρέπεται να προβλέπουν περιπτώσεις προσφυγής στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση που δεν προβλέπονται από τις εν λόγω Οδηγίες ή να συνοδεύουν
τις ρητώς προβλεπόμενες από τις Οδηγίες αυτή περιπτώσεις με νέους όρους που
έχουν ως αποτέλεσμα να καθιστούν ευκολότερη την προσφυγή στην εν λόγω διαδι-
κασία (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).

28 Σε ό,τι αφορά στο εν θέματι αίτημα περί παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για
προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, λεκτέα
τα ακόλουθα: 

29 Η συνολική αξία της σύμβασης θέματος, όπως αυτή αποτιμάται από το Υπουργείο
Υγείας στο αίτημά του και στο συνημμένο σε αυτό σχέδιο απόφασης, θα ανέλθει
κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 19.536,00 € χωρίς ΦΠΑ (ποσό συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 24.300,00), υποβάλλεται δε στην Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 4
περ. β, ήτοι ως παρακολούθημα της υπ’ αριθμ. 08/2014 σύμβασης, υπό την έννοια
ότι  αφορά  σε  συμπληρωματικές  παραδόσεις  της  αρχικής  σύμβασης,  η  αξία  της
οποίας ανήρχετο στο ποσό των € 826.432,79 χωρίς ΦΠΑ, επομένως συντρέχει κα-
ταρχάς η αρμοδιότητα της Αρχής κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περιπτ. γ υποπεριπτ. δδ Ν.
4013/2011, ως ισχύει, για την παροχή σύμφωνης γνώμης.

30 Η εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 4, βάσει της οποίας οι αναθέτουσες αρχές μπο-
ρούν να  συνάπτουν δημόσιες  συμβάσεις  προσφεύγοντας  σε  διαδικασία  με  δια-
πραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, προϋποθέτει κατά πρώτον
την ύπαρξη σύμβασης προμήθειας. Σε ο,τι αφορά ειδικώς την εφαρμογή της περ. β
της παρ. 4 του άρθρου 32 Ν. 4412/2016, η εφαρμογή αυτής, προϋποθέτει τη σω-
ρευτική συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α)  να  πρόκειται  αποκλειστικά  για  σύμβαση  συμπληρωματικών  προμηθειών,  οι
οποίες προορίζονται για την μερική ανανέωση ή την επέκταση υφιστάμενων προμη-
θειών ή εγκαταστάσεων,

β) η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να αναθέσει  συμπληρωματικό αντικείμενο με
επιπλέον αμοιβή μόνο στον αρχικό ανάδοχο με τον οποίο θα διαπραγματευτεί,

γ) η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλι-
κό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκα-
λούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση και
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δ) η διάρκεια των συμβάσεων και των ανανεώσιμων δεν υπερβαίνει τα τρία έτη,
εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η συνδρομή των οποίων θα αιτιολογείται ει-
δικώς. 

31 Σημειώνεται ως προς την προϋπόθεση (γ) ανωτέρω, ότι αυτή συντρέχει για προμή-
θειες, οι οποίες δεν υπόκεινται σε ανταγωνισμό στην αγορά, με την έννοια ότι είναι
εκ των προτέρων γνωστό στην αναθέτουσα αρχή ότι η προκύψασα ανάγκη θερα-
πεύεται αποκλειστικά με την προσφυγή σε προμήθειες, οι οποίες, λόγω των τεχνι-
κών χαρακτηριστικών που εμφανίζουν, δεν δύνανται να υποκατασταθούν με άλλες
που προσφέρονται στην αγορά. Αντιθέτως, η εν λόγω διάταξη δεν τυγχάνει εφαρ-
μογής, σε περίπτωση που διατίθενται στην αγορά υλικά ομοειδή και ανταγωνιστικά
εν σχέσει με τα συμπληρωματικά υλικά, συνεπώς σε περίπτωση που περισσότεροι
του ενός προμηθευτές δύνανται να προμηθεύσουν τα συμπληρωματικά είδη, η αι-
τούμενη προμήθεια δεν είναι δυνατόν να υπαχθεί στην περίπτωση της περ. β παρ.
4  αρ.  32  Ν.  4412/2016  και  θα  πρέπει  να  διενεργηθεί  διαγωνιστική  διαδικασία
(Γνωμ. ΝΣΚ 372/1996, Αποφ. ΕΑΑΔΗΣΥ 269/2013, 173/2015, 183/2015).

32 Ως προς την προϋπόθεση (δ) ανωτέρω που αφορά στον χρονικό περιορισμό της δυ-
νατότητος προσφυγής σε διαπραγμάτευση κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου
32.4.β. Ν. 4412/2016, επισημαίνεται ότι η σχετική διάταξη θέτει ρητά την απαίτηση
για κατά κανόνα τριετή διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων καθώς και των ανανεώσι-
μων συμβάσεων, εκτός εάν ιδιαίτερος λόγος επιβάλλει την απόκλιση από τον κα-
νόνα αυτό. Η τριετία αυτή αναφέρεται στη διάρκεια της συμβάσεως (Γνωμοδότηση
Ν.Σ.Κ. 413/2007).

33 Στην υπόθεση θέματος, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα κάτωθι:

Όπως προκύπτει από το σύνολο των υποβληθέντων εγγράφων και ιδίως από το συ-
νημμένο στην με Α.Π. Β3α/οικ.Γ.Π.44146/12.06.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέω-
σης για την ανάθεση της εν θέματι σύμβασης Παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει
τις τεχνικές προδιαγραφές – αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών του προς ανάθε-
ση έργου, η σύμβαση για τη σύναψη της οποίας το Υπουργείο προτίθεται να προ-
σφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έχει αποκλειστικά χαρακτήρα σύμβα-
σης υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, το σύνολο των περιγραφομένων τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης
θέματος αφορά στην παροχή υπηρεσιών βελτίωσης και προσθήκης στα πεδία ανα-
φοράς του συστήματος, σε τροποποίηση αναφορών και σε διόρθωση του στατιστι-
κού μοντέλου που υλοποιήθηκε, ενώ  δεν προβλέπεται κανενός είδος προμήθεια
υλικού. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι το αντικείμενο της σύμβασης που αφορά στο
αίτημα δεν αφορά σε συμπληρωματικές παραδόσεις υλικού από τον αρχικό προμη-
θευτή, ως απαιτείται από τη διάταξη του άρθρου 32.4.β. Ν. 4412/2016.  

34 Σημειώνεται, ως προς την αρχική σύμβαση υπ’ αριθμ. 08/2014 που υπεγράφη με
τον ανάδοχο του έργου, ότι ο διαγωνισμός για την ανάθεση της αρχικής σύμβασης
μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του αναδόχου προκηρύχθηκε και δημοσιεύτηκε
στην ΕΕΕΕ ως διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών, με κύριο CPV 72212482 : υπηρεσίες
ανάπτυξης λογισμικού επιχειρηματικών εφαρμογών,  ενώ περιελάμβανε επιπλέον
υπηρεσίες βάσεων  δεδομένων  (CPV 72320000)  και  εξυπηρετητές  δικτύων  (CPV
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48821000).  Από τα ανωτέρω καθώς και από την εξέταση των στοιχείων του φα-
κέλου, προκύπτει ότι η ανατεθείσα υπ’ αριθμ. 08/2014 σύμβαση είχε το χαρακτήρα
μεικτής σύμβασης, καθώς αφορά σε παροχή υπηρεσιών και σε προμήθεια αγαθών.
Η συνολική αξία, ως προαναφέθηκε, ανήλθε στο ποσό των € 826.432,79 χωρίς ΦΠΑ,
εκ των οποίων, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου – αναπόσπα-
στο μέρος της ως άνω σύμβασης-, πεδίο  C.4.3 «Συγκεντρωτικός πίνακας οικονομι-
κής προσφοράς έργου», το ποσό των ευρώ 457.250,00 αφορά στην παροχή υπηρε-
σιών, ενώ το ποσό των ευρώ 369.182,79 αφορούσε σε προμήθεια υλικού.

Αναλυτικότερα: 

α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡ-
ΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ C 4.1.1 123.444,36 € 28.392,20 € 151.836,56 €
2 ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ C 4.1.2 245.738,43 € 56.519,84 € 302.258,27 €
3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ C 4.1.3 100.750,00 € 23.172,50 € 123.922,50 €
4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ C 4.1.4 314.500,00 € 72.335,00 € 386.835,00 €
5 ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ C 4.1.5 22.500,00 € 5.175,00 € 27.675,00 €

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ C 4.2 19.500,00 € 4.485,00 € 23.985,00 €

  826.432,79 € 190.079,54 € 1.016.512,33 €
     
     
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (3,4,5) 457.250,00 € 105.167,50 €  
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (1,2) 369.182,79 € 84.912,04 €  

  826.432,79 € 190.079,54 € 1.016.512,33 €

35 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, οι συμβάσεις που έχουν ως αντι-
κείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες) ανατί-
θενται, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος της σύμβασης που
χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης, ενώ επιπλέον, στην περί-
πτωση μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες και εν μέρει
από προμήθειες, το κύριο αντικείμενο καθορίζεται, σύμφωνα με το ποια από τις
εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών είναι η υψηλότερη.
Συνεπώς, εν προκειμένω και πλέον του κυρίου αντικειμένου της υπ’ αριθμ. 08/2014
σύμβασης που όπως προκύπτει αφορά κυρίως στην παροχή υπηρεσιών, στο πλαί-
σιο και προς το σκοπό υλοποίησης των οποίων ήταν απαραίτητη η προμήθεια εξο-
πλισμού, η συμβατική αξία της προμήθειας υπολείπεται αυτής των υπηρεσιών και
συνεπώς, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η εν λόγω σύμβαση αποτελεί σύμβα-
ση υπηρεσιών. 

36 Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι ο ανάδοχος της αρχικής σύμβασης
δεν  αποτελεί  «αρχικό  προμηθευτή»  κατά  την  έννοια  της  διάταξης  του  άρθρου
32.4.β. Ν. 4412/2016, καθώς η σύμβαση η οποία του ανετέθη ήτο σύμβαση παρο-
χής υπηρεσιών και όχι σύμβαση προμήθειας και ως εκ τούτου δεν συντρέχει η ου-
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σιαστική προϋπόθεση του άρθρου 32 παρ.4 Ν. 4412/2016 περί ύπαρξης αρχικής
σύμβασης προμήθειας. 

Επιπλέον -και ιδίως-, δεν συντρέχει η προϋπόθεση της περ. (β) της παραγράφου 4
ανωτέρω, η οποία αφορά σε συμπληρωματικές παραδόσεις υλικού, καθώς η σκο-
πούμενη σύμβαση αφορά αποκλειστικά και μόνο σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Ακολούθως των ανωτέρω συνάγεται ότι  παρέλκει η εξέταση των λοιπών προϋπο-
θέσεων εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.

37 Όπως επισημαίνεται ανωτέρω, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011,
άρθρο 2 παρ. 2 περ δδ, ο φάκελος της εκάστοτε υποθέσεως υποβάλλεται με μέρι-
μνα της αναθέτουσας αρχής και συνεπώς το βάρος της τεκμηρίωσης της δυνατότη-
τος προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης το φέρει η αιτού-
σα αναθέτουσα αρχή, οι ισχυρισμοί του Υπουργείου Υγείας,  όπως προβάλλονται
στη συνημμένη εσωτερική αλληλογραφία Διευθύνσεων του Υπουργείου (βλ. ιστορι-
κό της παρούσας σημεία 12 και 15), στην οποία άλλοτε γίνεται αναφορά στο εν
θέματι έργο ως «επέκταση του αρχικού» και άλλοτε ως «νέο έργο», είναι αντιφατι-
κοί.

38 Τέλος σημειώνεται ότι, από το αίτημα της αναθέτουσας αρχής δεν προκύπτει επί-
κληση  άλλης νομικής βάσης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης υπηρε-
σιών δυνάμει του άρθρου 32 του ως άνω νόμου, πλην όμως, σε περίπτωση που
ήθελε θεωρηθεί η αιτούμενη σύμβαση ως αυτοτελής σύμβαση, το Υπουργείο Υγεί-
ας δύναται να εφαρμόσει τις εθνικές διατάξεις για την επιλογή της κατάλληλης δια-
δικασίας για την ανάθεσή της, περίπτωση κατά την οποία δεν θα συντρέχει αρμο-
διότητα  της  Αρχής  λόγω  ποσού  κατ’  άρθρο  2  παρ.  2  περ.  γ  υποπερ.  δδ  Ν.
4013/2011.

IV.  Συμπέρασμα 

Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την
υπαγωγή αυτού στις προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τε-
θέντος ερωτήματος, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα αποφασίζει:

τη μη παροχή σύμφωνης γνώμης επί του αιτήματος του Υπουργείου Υγείας για την
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμ-
φωνα με τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 4 περ. β΄του νόμου 4412/2016 για τη σύ-
ναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών βελτίωσης και τροποποίησης των αναφορών
του ηλεκτρονικού συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας (ΒΙ) του Υπουργείου, προ-
ϋπολογισμού  19.536,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , λόγω μη συνδρομής
των προς τούτο τασσόμενων υπό της ως άνω διάταξης προϋποθέσεων.         

                                                                                            Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2017

                                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                  Η Αντιπρόεδρος

                                                                                                           Χριστίνα Μπουσουλέγκα
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