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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ  

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

ΓΝΩΜΗ  

                                                                      Δ142/2018 

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

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

     Στην Αθήνα σήμερα, την 27η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.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: Γεώργιος Καταπόδης  
2. Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης  
  Δημήτριος Σταθακόπουλος  
 Ερωφίλη Χριστοβασίλη 

   Η Αντιπρόεδρος και δύο τακτικά μέλη δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος , 
ενώ δεν γεννήθηκε λόγος για προσέλευση αναπληρωματικών μελών, λόγω καταφανούς 
απαρτίας.  

Γραμματέας: Ευσταθία Μαρκάτου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

Εισηγήτρια: Αναστασία Θεοδωρακοπούλου, Οικονομολόγος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης την παρουσίαση έκανε η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Γνωμοδοτήσεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, Χρ. Καξιρή,  η οποία αποδεσμεύτηκε 
πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Αρχής και τη λήψη της απόφασης 

Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, για 
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την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών και 

συντήρησης λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού 41.170,36€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Με το υπ' αρ. πρωτ. ΤΟ-4301/06-12-2018 αίτημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής Αρχή) που παρελήφθη στις 07-12-2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. 

6377), το Ε.Α.Π. 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, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 

4412/2016, για την σύναψη σύμβασης προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικών, λογισμικών 

προγραμμάτων και συντήρησης αυτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, συνολικού 

προϋπολογισμού 41.170,36€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κατόπιν διενεργηθέντος 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του αρθ. 5 του ν. 4412/2016, στα 

πλαίσια του οποίου για εννέα (9) εκ των είκοσι τεσσάρων (24) τμημάτων, δεν υπεβλήθη 

καμία προσφορά. 

Αναλυτικά, τα αιτούμενα τμήματα-είδη του προηγηθέντος διαγωνισμού ως προς τα οποία η 

αναθέτουσα αρχή αιτείται την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι τα 

κάτωθι: 

Α\Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 
ΑΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 Autocad LT 
Συντήρηση (συμβόλαιο 

συντήρησης συνδρομητή) 
1 4 1.520,00 

6 Oracle Metalink 
Συντήρηση (συμβόλαιο 

συντήρησης συνδρομητή) 
1 

1 (συμβόλαιο 
ανανέωσης) 

1.469,35 

7 
TOAD for Oracle Basic 

3 seats Renewal 
Συντήρηση (συμβόλαιο 

συντήρησης συνδρομητή) 
1 3 (από το 2015) 1.407,61 

8 
TOAD for Oracle Basic 

2 seats Renewal 
Συντήρηση (συμβόλαιο 

συντήρησης συνδρομητή) 
1 2 (από το 2016) 938,40 

13 
Λογισμικό NAVICAT for 

Mac Enterprise 
Συντήρηση (συμβόλαιο 

συντήρησης συνδρομητή) 
1 1 165,00 

18 
VNC Connect 
Professional 

Προμήθεια 1 

5 remote 
computers 
(without 

inst.support) 

370,00 

20 Microsoft office 2016 Προμήθεια 1 30 4.800,00 
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professional Open 
License Acad. 

22 ergoACADEMIC Προμήθεια 1 1 17.000,00 

23 
Document 

Management 
Προμήθεια 1 1 13.500,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   41.170,36 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ (24%)   51.051,25 

 

Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά 

1. Από το φάκελο της υπόθεσης και τα περιεχόμενα σε αυτόν στοιχεία και σχετικά έγγραφα 

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

1.1. Με την με αρ. πρωτ. ΤΟ-1455/14-05-2018 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 18PROC003093858 2018-05-

15) προκηρύχθηκε δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη 

αναδόχου για την προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών, την προμήθεια και 

συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του Ε.Α.Π., συνολικού 

προϋπολογισμού 121.448,56€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε είκοσι τέσσερα 

(24) τμήματα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 15η Μαΐου και ως καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 19η Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. 

1.2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο “3 Αντικείμενο ” της εν θέματι διακήρυξης ορίσθηκαν 

τα εξής: 

“[…] Επισημαίνεται ότι μπορεί να δοθούν προσφορές για ένα, μερικά ή για όλα τα είδη 

σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Β με την προϋπόθεση ότι προσφέρεται το 

σύνολο της ζητούμενης ποσότητας για κάθε είδος και στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 

για κάθε ένα από αυτά. […]. 

Στο δε Παράρτημα Β, “Πίνακας των προς προμήθεια ειδών και επιμέρους 

προϋπολογισμών” αναφέρονται τα εξής: 

Α\
Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (€) ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ 

(€) 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 



4 

 

1  Autocad LT  

Συντήρηση 
(συμβόλαιο 
συντήρησης 
συνδρομητή)  

1  4  1.520,00  30,40  Ένα (1) 
έτος   19/10/2018  

2  
Λογισμικό πακέτο  

Mathematica (Student 
Annual Edition)  

Προμήθεια  1  100  11.700,00  234,00  Ένα (1) 
έτος   01/09/2018  

3  
Λογισμικό πακέτο  

Mathematica (Standard  
Annual Edition)  

Προμήθεια  1  6  8.920,00  178,40  Ένα (1) 
έτος   24/10/2018  

4  Λογισμικό στατιστικής 
επεξεργασίας Minitab  

Συντήρηση  
(συμβόλαιο 
συντήρησης 
συνδρομητή)  

1  

1 (Academic Site 
Annual License -  

Απεριόριστος 
αριθμός χρηστών)  

18.500,00  370,00  Ένα (1) 
έτος  01/09/2018  

5  

Πακέτο παροχής 
πρόσβασης στο 

λογισμικό “IBM SPSS  
Statistics”  

Προμήθεια  1  

1 (1000  
Authorized/Named 
εγκαταστάσεις για 

ακαδημαϊκή 
χρήση)  

17.000,00  340,00  Ένα (1) 
έτος   -  

6  Oracle Metalink  

Συντήρηση  
(συμβόλαιο 
συντήρησης 
συνδρομητή)  

1  1 (συμβόλαιο 
ανανέωσης)  1.469,35  29,39  Ένα (1) 

έτος   27/09/2018  

 

7  TOAD for Oracle Basic 3 
seats Renewal  

Συντήρηση  
(συμβόλαιο 
συντήρησης 
συνδρομητή)  

1  3 (από το 2015)  1.407,61  28,15  Ένα (1) 
έτος  21/12/2018  

8  TOAD for Oracle Basic 2 
seats Renewal  

Συντήρηση  
(συμβόλαιο 
συντήρησης 
συνδρομητή)  

1  2 (από το 2016)  938,40  18,77  Ένα (1) 
έτος  21/12/2018  

9  TOAD for Oracle Basic 2 
seats Renewal  

Συντήρηση  
(συμβόλαιο 
συντήρησης 
συνδρομητή)  

1  2 (από το 2017)  938,40  18,77  Ένα (1) 
έτος  21/12/2018  

10  Atomic ASL Firewall For 
Linux Web Servers  

Συντήρηση  
(συμβόλαιο 
συντήρησης 
συνδρομητή)  

1  2  895,00  17,90  Ένα (1) 
έτος   24/10/2018  

11  
Λογισμικό πακέτο  

Intermapper και 
Intermapper flows  

Συντήρηση  
(συμβόλαιο 
συντήρησης 
συνδρομητή)  

1  300 devices, 3 flow 
exporters, 2 clients  11.400,00  228,00  Ένα (1) 

έτος   24/10/2018  

12  Λογισμικό Font Explorer X 
Pro 6 για Mac  

Συντήρηση  
(συμβόλαιο 
συντήρησης 
συνδρομητή)  

1  1  315,00  6,30  Ένα (1) 
έτος   24/10/2018  

13  Λογισμικό NAVICAT for 
Mac Enterprise  

Συντήρηση  
(συμβόλαιο 
συντήρησης 
συνδρομητή)  

1  1  165,00  3,30  Ένα (1) 
έτος  30/01/2018  
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14  Adobe Creative Cloud (all 
apps)  Προμήθεια  1  3  2.100,00  42,00  Ένα (1) 

έτος   -  

15  Λογισμικό Articulate 360 
Teams  Προμήθεια  1  

2 (Education 
license Teams 

Plan)  
2.450,00  49,00  Ένα (1) 

έτος  -  

 

16  SecureCRT  Προμήθεια  1  
4 (Windows) 

+  1 (Mac)  790,00  15,80  Ένα (1) έτος  -  

17  Teamviewer Premium  Προμήθεια  1  
1 (έως 50 χρήστες 
με άδεια χρήσης)  2.100,00  42,00  Ένα (1) έτος  -  

18  VNC Connect Professional  Προμήθεια  1  

5 remote 
computers 
(without Instant 
support)  

370,00  7,40  Ένα (1) έτος  -  

19  UltraEdit Suite  Προμήθεια  1  2  860,00  17,20  Ένα (1) έτος  -  

20  
Microsoft office 2016 

professional Open License 
Academic  

Προμήθεια  1  30  4.800,00  96,00  Ένα (1) έτος  -  

21  Camtasia & Snagit 13 
Bundle Education  Προμήθεια  1  1  420,00  8,40  Μόνιμη  -  

22  ergoACADEMIC  Προμήθεια  1  1  17.000,00  340,00  
Μόνιμη  

(αναβάθμιση 
σε 1 έτος)  

-  

23  Document Management  Προμήθεια  1  1  13.500,00  270,00  
Μόνιμη  

(αναβάθμιση 
σε 1 έτος)  

-  

24  TOAD for Oracle Basic 1 
seats New  Προμήθεια  1  1  1.889,80  37,80  

Μόνιμη  
(αναβάθμιση 

σε 1 έτος)  
-  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   121.448,56          

1.3. Περίληψη της με αρ. πρωτ. ΤΟ-1455/14-05-2018 και ΑΔΑΜ 18PROC003093858 2018-05-

15 διακήρυξης απεστάλη προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. στις 08-05-2018 και δημοσιεύτηκε 

στις 12-05-2018 με κωδικό 2018/S 090-203222. Συνακόλουθα, η εν λόγω διακήρυξη 

αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) την 15-05-2018 και ώρα 10:47 με αριθμό 

συστήματος 57474, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΙΚΡ46ΨΖΣΘ-8Η4) και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr. Περίληψη δε αυτής 

δημοσιεύτηκε στον εθνικό τύπο στις εφημερίδες: “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”, “Η ΓΝΩΜΗ” και 

“ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” (ημερ. δημ. 16-05-2018 και 18-05-2018). 

2.1. Στις 28-06-2018 η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2018 του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου συνήλθε προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

και των τεχνικών προσφορών που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού.    

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eap.gr/
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Με το από την ως άνω ημερομηνία πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπεβλήθησαν δύο (2) προσφορές από τις εταιρίες: 1) ΜΑΡΚΟΣ 

ΨΑΡΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και 2) 

PREDICTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ & 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε., τις οποίες, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών έκανε αποδεκτές, καθώς ήταν σύμφωνες με τους όρους της με αρ. 

πρωτ. ΤΟ-1455/14-05-2018  διακήρυξης. 

Στη συνέχεια, η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π., με την με αρ. 391/03-09-2018 απόφασή της, η 

οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς μέσω του πεδίου 

“Επικοινωνία” του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 11-09-2018, ενέκρινε το ως άνω πρακτικό αποσφράγισης 

και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

2.2. Ακολούθως, στις 26-09-2018 η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συνήλθε 

προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

ως άνω οικονομικών φορέων, οπότε με το σχετικό πρακτικό της διαπίστωσε τα εξής: 

“[…] Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών προσφορών (οικονομικές προσφορές) 

και στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2018 διακήρυξη. […]. 

Β. Για τα είδη με Α/Α 1, 6, 7, 8, 13, 18, 20, 22, 23 δεν κατετέθη ουδεμία προσφορά.  

Με βάση τα παραπάνω, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, αποφάσισε 

ομόφωνα να εισηγηθεί στην Δ.Ε. του Ε.Α.Π. την προσωρινή κατακύρωση του ως άνω 

διαγωνισμού έναντι συνολικού ποσού 76.002,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 94.242,48 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο κατανέμεται ανά μειοδότη ως κάτωθι:  

1. ΜΑΡΚΟΣ ΨΑΡΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

για τα είδη με Α/Α 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 και 24, έναντι συνολικού ποσού 

59.002,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,  

2. PREDICTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ & 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. PREDICTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το είδος με Α/Α 5, έναντι συνολικού 

ποσού 17.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ […]”.  

Στη συνέχεια, η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π., με την με αρ. 395/01-10-2018 απόφασή της, η 

οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του πεδίου “Επικοινωνία” του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

στις 04-10-2018, ενέκρινε το ως άνω πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών. 

2.3. Ακολούθως, στις 17-10-2018 η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προέβη στην 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οπότε με το σχετικό πρακτικό της 

γνωμοδότησε ως εξής: 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=68552&tradingPartnerId=89312&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1982802891&oapc=16&oas=4zz-pMOfOHjCpMBDuxeFGA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=68552&tradingPartnerId=89312&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1982802891&oapc=16&oas=4zz-pMOfOHjCpMBDuxeFGA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=68552&tradingPartnerId=89312&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1982802891&oapc=16&oas=4zz-pMOfOHjCpMBDuxeFGA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=68552&tradingPartnerId=89312&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1982802891&oapc=16&oas=4zz-pMOfOHjCpMBDuxeFGA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=68552&tradingPartnerId=89312&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1982802891&oapc=16&oas=4zz-pMOfOHjCpMBDuxeFGA..
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“Α) Την οριστική κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού έναντι συνολικού ποσού 76.002,00 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 94.242,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο κατανέμεται 

ανά μειοδότη ως κάτωθι:  

1.ΜΑΡΚΟΣ ΨΑΡΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για 

τα είδη με Α/Α 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 και 24, έναντι συνολικού ποσού 

59.002,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,  

2.PREDICTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ & 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. PREDICTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το είδος με Α/Α 5, έναντι συνολικού 

ποσού 17.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Β) Την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 

4412/2016 για τα είδη με Α/Α 1, 6, 7, 8, 13, 18, 20, 22 και 23 συνολικού προϋπολογισμού 

41.170,36 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, για τα οποία ο 

διαγωνισμός απέβη άγονος καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, υπό την προϋπόθεση 

παροχής σύμφωνης γνώμης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. […].” 

H Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π., με την με αρ. 399/22-10-2018 απόφασή της, που 

κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του πεδίου “Επικοινωνία” του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 25-

10-2018, ενέκρινε το ως άνω από 17-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με το υπ' αρ. πρωτ. ΤΟ-4301/06-

12-2018 έγγραφο-αίτημά του (αρ. πρωτ. εισερχ. 6377/07-12-2018) και τα συνημμένα σε αυτό 

έγγραφα, υπέβαλε στην Αρχή σχέδιο απόφασης προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης και 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, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' 

του ν. 4412/2016, για την σύναψη σύμβασης προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικών, 

λογισμικών προγραμμάτων και συντήρησης αυτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, 

συνολικού προϋπολογισμού 41.170,36€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κατόπιν 

διενεργηθέντος ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του αρθ. 5 του ν. 

4412/2016, στα πλαίσια του οποίου για εννέα (9) εκ των είκοσι τεσσάρων (24) τμημάτων, δεν 

υπεβλήθη καμία προσφορά. 

Περαιτέρω, στο ως άνω έγγραφο η αναθέτουσα αρχή βεβαιώνει ότι: “[...] δεν υπήρχε καμία 

ένσταση ή προδικαστική προσφυγή τόσο κατά της υπ' αριθμ. 6/2018 διακήρυξης (Αρ. πρωτ.: 

ΤΟ-1455/14-05-2018) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σχετικά με τον Ανοικτό 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης 

λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες 

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.” 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=68552&tradingPartnerId=89312&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1982802891&oapc=16&oas=4zz-pMOfOHjCpMBDuxeFGA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=68552&tradingPartnerId=89312&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1982802891&oapc=16&oas=4zz-pMOfOHjCpMBDuxeFGA..


8 

 

4. Τέλος, σύμφωνα με το από 12-12-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ε.Α.Π. 

προς την Αρχή αναφέρονται τα κάτωθι: 

“Σας ενημερώνουμε ότι για την κατηγορία δαπάνης «Λογισμικά – Άδειες Χρήσης 

Λογισμικών» έχουν διενεργηθεί μέσα στο 2018 δύο (2) διαγωνισμοί ως ακολούθως: 

A/A  
ΔΙΑΚΗ-
ΡΥΞΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

6/2018 
1455/14-
05-2018 

Προμήθεια και ανανέωση 
αδειών χρήσης λογισμικών 
καθώς και προμήθεια και 

συντήρηση λογισμικών 
προγραμμάτων για τις ανάγκες 

του ΕΑΠ 

121.448,56 150.596,22 

12/2018 
2279/24-
07-2018 

Ανανέωση υπηρεσιών και 
προϊόντων πλατφόρμας 

τηλεδιασκέψεων Saba Meeting 
και αδειών χρήσης 

110.000,00 136.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 231.448,56 286.996,22 

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 2018,  

υπερβαίνει τις 209.000 ευρώ (χωρίς φπα). Ως εκ του τούτου και οι δύο διαγωνισμοί έχουν 

διενεργηθεί ως  Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (άνω των ορίων)”. 

 

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο 

5. 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 (Α’147) 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 [...]”.  

6. Η διάταξη του άρθρου 1 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 
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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”. 

7. Το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του ιδίου νόμου ορίζει τα παρακάτω: “1. 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”.  

8. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου:  

“Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 

ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) 5.548.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 

β) 144.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από 

κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν 

λόγω αρχές. Αν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται 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) 221.000 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 Α΄, 

δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες 

ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄”. 

9. Το άρθρο 27 “Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” ορίζει ότι: “1. Στις 

ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει 

προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών ανέρχεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 
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60 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67. Η προσφορά συνοδεύεται 

από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή. [...] 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συντμήσει κατά πέντε ημέρες την προθεσμία παραλαβής 

των προσφορών που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 όταν αποδέχεται την 

υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 

1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 22 και το άρθρο 37. [...]”. 

10. Στη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ίδιου νόμου, η οποία ενσωματώνει την 

αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, προβλέπεται ότι: 

''2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή 

αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν 

είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης 

και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της  

Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί 

προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα 

συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν 

αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 [...]''. 

 

ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση 

11. Το υπό εξέταση αίτημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αφορά στη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης προμηθειών με την έννοια της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 8 του 

ν. 4412/2016, η οποία ενσωματώνει την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 8 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών προϋπολογισθείσας αξίας 41.170,36€ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αποτελούν άγονα τμήματα προηγηθέντος ανοιχτού 

διαγωνισμού άνω των ορίων, προϋπολογισθείσας αξίας 121.448,56€ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά στην προμήθεια ειδών λογισμικού, ως προς τα 

οποία έχει διενεργηθεί εντός του ίδιου έτους και άλλος ανοικτός άνω των ορίων διαγωνισμός 

αξίας 110.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 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. 
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12. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να 

εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικώς απαριθμούμενες στα άρθρα 24 και 25 π.δ. 60/2007 και 

ήδη στα παρόμοιου περιεχομένου άρθρα 26 και 32 του ν. 4412/2016 (βλ. σχετικώς ΔΕE, 

απόφαση της 8ης Απριλίου 2008, C 337/05, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2008, Ι-2173, σκέψη 

56). Συναφώς επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις στο μέτρο που εισάγουν εξαιρέσεις 

που συνιστούν παρέκκλιση από 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 (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). 

13. Η αναθέτουσα αρχή επικαλείται, με το υπό κρίση αίτημά της, τις διατάξεις του άρθρου 32 

παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, ως προς τα εννέα (9) εκ των είκοσι τεσσάρων (24) τμημάτων 

του προηγηθέντος διαγωνισμού στα οποία δεν υπεβλήθη καμία προσφορά, ήτοι ως προς τα 

τμήματα-είδη 1, 6, 7, 8, 13, 18, 20, 22 και 23 της με αρ. πρωτ. ΤΟ-1455/14-05-2018 

διακήρυξης. 

14. Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016 παρέχεται η 

δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

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. 

Επισημαίνεται ότι σχετικά με την ως άνω α) προϋπόθεση, όπως παγίως έχει κριθεί, η 

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ’ εφαρμογή των προαναφερομένων 

διατάξεων, 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-Πράξη 215/2012-Ζ΄Κλιμάκιο, 

ΕΣ-Αποφ. VI Τμ. 466/2011, 1249/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013). 

15. Εν προκειμένω, από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου της υπό κρίση υπόθεσης, 

προκύπτουν τα εξής: 
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15.1. Ως προς την προϋπόθεση της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή 

κλειστής διαδικασίας: 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με την με αρ. πρωτ. ΤΟ-1455/14-05-2018 διακήρυξη 

διενήργησε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια και ανανέωση 

αδειών χρήσης λογισμικών, την προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων 

συνολικού προϋπολογισμού 121.448,56€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε είκοσι 

τέσσερα (24) τμήματα, στα πλαίσια του οποίου για εννέα (9) τμήματα δεν υπεβλήθη καμία 

προσφορά. 

Από τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου καθώς και τα στοιχεία της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, ως 

προς την κατάρτιση των όρων της με αρ. πρωτ. ΤΟ-1455/14-05-2018 διακήρυξης, την τήρηση 

των όρων δημοσιότητας και τη διενέργεια της διαδικασίας του διαγωνισμού με αριθμό 

συστήματος 57474, δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες. 

Περαιτέρω, η αναθέτουσα αρχή, με το με αρ. πρωτ. ΤΟ-4301/06-12-2018 έγγραφό της 

βεβαιώνει ότι “[...] δεν υπήρχε καμία ένσταση ή προδικαστική προσφυγή τόσο κατά της υπ' 

αριθμ. 6/2018 διακήρυξης (Αρ. πρωτ.: ΤΟ-1455/14-05-2018) 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.” (Ιστορικό υπό 3). 

15.2. Ως προς τη μη υποβολή προσφορών ή την υποβολή μη κατάλληλων προσφορών 

Σύμφωνα με τα από 26-09-2018 και 17-10-2018 πρακτικά αξιολόγησης προσφορών και 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής του διαγωνισμού καθώς και τις με αρ. 395/01-

10-2018 και 399/22-10-2018 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., με τις οποίες 

εγκρίθηκαν τα ως άνω πρακτικά, στον διενεργηθέντα διαγωνισμό ως προς τα αιτούμενα 

τμήματα-είδη (Ομάδες 1, 6, 7, 8, 13, 18, 20, 22 και 23) της με αρ. πρωτ. ΤΟ-1455/14-05-2018 

διακήρυξης δεν υπεβλήθη καμία προσφορά, συνεπώς ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος ως 

προς αυτά (αναλυτικά Ιστορικό υπό 2.2 και 2.3). 

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

Στο προσκομισθέν στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχέδιο απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., 

ρητώς αναφέρεται ότι κατά τη διαδικασία προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016 για την ανάθεση της 

σύμβασης ως προς τα αιτούμενα τμήματα-είδη, ήτοι τις Ομάδες 1, 6, 7, 8, 13, 18, 20, 22 και 

23, δεν θα τροποποιηθούν ουσιωδώς οι όροι που τέθηκαν με τη με αρ. πρωτ. ΤΟ-1455/14-05-

2018 διακήρυξη του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού. 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gt/
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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 Αρχή ομόφωνα αποφασίζει: 

Την παροχής σύμφωνης γνώμης  για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, για την σύναψη σύμβασης με 

αντικείμενο την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών και συντήρησης λογισμικών 

προγραμμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, συνολικού 

προϋπολογισμού 41.170,36€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. λόγω των τασσομένων υπό 

του νόμου προϋποθέσεων.  

 

                                                                                                                     Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018                                                                                                   

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

         

 

                                             Ο Πρόεδρος 

                                    Γεώργιος Καταπόδης 

 

                                       


