ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
317 /2014
(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 16η Οκτωβρίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ. και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Πρόεδρος

: Ράϊκος Δημήτριος

2. Αντιπρόεδρος : Μπουσουλέγκα Χριστίνα
3. Μέλη
: Καραμανλής Ευάγγελος
Κουλούρη Ιωάννα
Λουρίκας Δημήτριος (μεσω τηλεδιάσκεψης)
Σταθακόπουλος Δημήτριος

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν
Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή
Εισηγήτρια: Μητσάκη Πολυξένη, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια κ. Μητσάκη, καθώς και η Προϊσταμένη του
Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κ. Καξιρή,οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας
και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων
Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (εφεξής: Υ.Σ.Μ.Α./ΥΠ.ΠΟ.Α.) να προβεί στη
διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α του π.δ. 60/2007, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας και
εγκατάστασης εργοταξιακού γερανού στο εσωτερικό του Παρθενώνα, προϋπολογισμού 406.504,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
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Με το με αρ. πρωτ. 2152/16-09-2014 έγγραφο-αίτημα της Υ.Σ.Μ.Α./ΥΠ.ΠΟ.Α. και τα συνημμένα σε αυτό
έγγραφα (αρ. πρωτ. εισερχ. 3802/17-09-2014), όπως συμπληρώθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος της
Αρχής, με το με αρ. πρωτ. 2337/07-10-2014 έγγραφο (αρ. πρωτ. εισερχ. 4173/07-10-2014), το Υπουργείο
αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ
του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για
τη σύναψη σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης εργοταξιακού γερανού στο εσωτερικό του
Παρθενώνα, κατ' επίκληση της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α του π.δ. 60/2007, προϋπολογισμού
406.504,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε
συνέχεια προηγηθέντος άγονου διαγωνισμού.
Ι. Ιστορικό - πραγματικά περιστατικά
Από το σύνολο των προσκομισθέντων στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα:
1. Στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων της
Ακρόπολης», εντάσσεται -μεταξύ άλλων- και η υπό ανάθεση προμήθεια, ήτοι το Υποέργο [3] «Προμήθεια
και εγκατάσταση εργοταξιακού γερανού». Με το με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Γ/ΑΤΤ4/2786/23-06-2014 έγγραφό
της, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διατύπωσε τη
σύμφωνη γνώμη της (υπό προϋποθέσεις) για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία
προκήρυξης του προαναφερθέντος Υποέργου [3] («Προμήθεια και εγκατάσταση εργοταξιακού γερανού»)
της Πράξης «Συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης», με κωδικό ΟΠΣ “305655”,
συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€. Η εν λόγω Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και, πιο συγκεκριμένα, τη ΣΑΕ 014/8 με ενάριθμο 2010ΣΕ01480147 στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» (σχετική η με αρ. πρωτ.
ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ4/3012/07-12-2010 απόφαση ένταξης, με τις με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α1/ΑΤΤ3/2268/14-06-2012
και ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ4/4894/28-11-2013 τροποποιήσεις της).
2. Με την με αρ. πρωτ. 1581/24-06-2014 απόφαση της Υ.Σ.Μ.Α./ΥΠ.ΠΟ.Α., εγκρίθηκε η διενέργεια
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εργοταξιακού γερανού στο
εσωτερικό του Παρθενώνα», προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η εν λόγω
απόφαση βασίστηκε στην προηγηθείσα, με αρ. 3/13-02-2014, απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Ε.Σ.Μ.Α.), στο πλαίσιο της οποίας αποφασίστηκε η διενέργεια
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
ο προϋπολογισμός αυτής.
3. Ακολούθως, με την με αρ. πρωτ. 1582/24-06-2014 διακήρυξη, προκηρύχθηκε διεθνής ανοικτός
διαγωνισμός «για την προμήθεια και εγκατάσταση εργοταξιακού γερανού στο εσωτερικό του Παρθενώνα
στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Συντήρηση και Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης”» (CPV:
42414100), διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της και προϋπολογισμού 406.504,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ως κριτήριο κατακύρωσης
ορίστηκε η χαμηλότερη τιμή και ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 25η-08-2014.
Πιο αναλυτικά, το αντικείμενο του ως άνω διαγωνισμού, με βάση το Άρθρο 2 της Διακήρυξης, συνίσταται
στην «[...] προμήθεια και εγκατάσταση εργοταξιακού γερανού στο εσωτερικό του Παρθενώνα σύμφωνα
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Λοιπές Τεχνικές Πληροφορίες (Παράρτημα Α' της παρούσας), όπως
εγκρίθηκαν στη Συνεδρίαση αρ. 3/13/2/2014 από την Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως.
Ειδικότερα, ενός (1) ηλεκτρικού περιστρεφόμενου γερανού, κυλιόμενου επί σιδηροτροχιών, με
ανακλινόμενο βέλος, (τύπου rail-mounted slewing luffing crane), που θα εγκατασταθεί εντός του σηκού
του Παρθενώνα επί του βράχου Ακροπόλεως Αθηνών, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος γερανού τύπου
Derrick, με σκοπό την μεταφορά -στο πλαίσιο αποσυναρμολόγησης και ανασύστασης τμημάτων του
μνημείου- των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών του, όπως και εργοταξιακού εξοπλισμού, εντός του
μνημείου και περιμετρικά αυτού. Τα προς προμήθεια αντικείμενα πρέπει να πληρούν επί ποινή
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αποκλεισμού τα οριζόμενα λεπτομερώς ως προς τις ποσότητες και τις προδιαγραφές στο Παράρτημα Α της
παρούσας. [...]».
4. Περίληψη της ως άνω διακήρυξης:
α) απεστάλη για δημοσίευση στην Μονάδα TED της Υπηρεσίας Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις 24-06-2014, η οποία και δημοσιεύτηκε στις 27-06-2014 με αριθμό εσωτερικής αναφοράς
2014-082056,
β) δημοσιεύθηκε στον εθνικό τύπο στις εφημερίδες “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ” και
“ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ” (26-06-2014), καθώς και στο με αρ. 431/27-06-2014 Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και
γ) αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6Κ0ΨΓ-3ΡΣ) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
(http://www.yppo.gr/3/g33.jsp?catid=113).
5. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι 22-08-2014), δεν υποβλήθηκαν
προσφορές, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2000/25-08-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η προαναφερθείσα Επιτροπή εισηγήθηκε να κηρυχθεί ο
σχετικός διαγωνισμός άγονος.
6. Στη συνέχεια, με την με αρ. πρωτ. 2075/05-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΗΨΑΓ-ΘΑΛ) απόφαση της
Υ.Σ.Μ.Α./ΥΠ.ΠΟ.Α., έγινε δεκτό το ως άνω (υπό 5) Πρακτικό και κηρύχθηκε άγονος ο εν λόγω διαγωνισμός.
7. Κατόπιν των ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή (Υ.Σ.Μ.Α./ΥΠ.ΠΟ.Α.), με το με αρ. πρωτ. 2152/16-09-2014
έγγραφό της και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα (αρ. πρωτ. εισερχ. 3802/17-09-2014), όπως
συμπληρώθηκε, το οποίο συνοδεύεται και από σχέδιο απόφασης, αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης
της Αρχής, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α του π.δ. 60/2007, για τη
σύναψη σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης εργοταξιακού γερανού στο εσωτερικό του Παρθενώνα,
προϋπολογισμού 406.504,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
ΙΙ. Νομικό πλαίσιο
8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. δδ της περ. γ της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011,
όπως ισχύει, «δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουμένων των περιπτώσεων
ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν,
λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων. Η εν
λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την περιέλευση
του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά
περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής. Με
την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. [...]».
9. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του π.δ. 60/2007, «1. Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα
άρθρα 16, 17 και 9 έως 15, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια: α) 137.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που καλύπτονται από την περίπτωση β) στοιχείο iii), που
συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος
IV. [...] β) 211.000 ευρώ, προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που
συνάπτονται είτε i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV, είτε ii)
από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον
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τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτημα V, είτε iii)
από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του
Παραρτήματος ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι
αντίστοιχες με τους αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο
Παράρτημα ΙΙ Β.”
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού με αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης
Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, το ως άνω ποσό αναπροσαρμόστηκε στις 134.000 ευρώ και 207.000
ευρώ, αντίστοιχα.
10. Στο άρθρο 25 [με τίτλο «Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
(άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)»] του ιδίου π.δ. ορίζεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να
προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Προκειμένου για δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν
δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης
και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημα
της” [...]».
ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση
11. Το υπό εξέταση αίτημα της Υ.Σ.Μ.Α./ΥΠ.ΠΟ.Α. αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας,
με την έννοια της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007. Δεδομένου ότι
πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας, σε
συνδυασμό με το συνολικό προϋπολογισμό της προς ανάθεση προμήθειας και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 6 του π.δ. 60/2007, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής, κατ' άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ.
δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για παροχή σύμφωνης γνώμης.
12. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο
στις περιοριστικώς απαριθμούμενες περιπτώσεις στα άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
(αντίστοιχα άρθρα 24 και 25 π.δ. 60/2007) (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. Συγκεκριμένα, προκειμένου η
Οδηγία 2004/18/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, το δε βάρος απόδειξης ότι συντρέχουν
πράγματι οι εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την παρέκκλιση φέρει εκείνος που τις επικαλείται
(βλ. ΔΕΚ, 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, της 13 ης
Ιανουαρίου 2005, C-84/03, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλ. 2005, Ι-13947, σκέψη 48, της 14.09.2004,
Υπόθεση C-385/02, της 12.01.1994, Υπόθεση C-296/92, της 17.11.1993, Υπόθεση C-71/02, της 10.03.1987,
Υπόθεση C-199/85).
13. Ειδικότερα, η εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α του π.δ. 60/2007, στην βάση του οποίου οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με
διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, προϋποθέτει:
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α) Να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία.
Μάλιστα, όπως παγίως έχει κριθεί, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ’ εφαρμογή της
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, συνέχεται άμεσα με τον προηγηθέντα αυτής
διαγωνισμό, με συνέπεια η μη νομιμότητα της υποκείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας να καθιστά
παρακολουθηματικά παράνομη στο σύνολό της και τη συγκεκριμένη διαδικασία (ΕΣ-Πράξη 215/2012Ζ΄Κλιμάκιο, ΕΣ-Αποφ. VI Τμ. 1249/2011, 466/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013).
β) Να μην έχει υποβληθεί, κατά την υπό σημείο α) 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.
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.
14. Εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Ως προς την προϋπόθεση προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας
Η Υ.Σ.Μ.Α./ΥΠ.ΠΟ.Α. προκήρυξε δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση
εργοταξιακού γερανού στο εσωτερικό του Παρθενώνα, προϋπολογισμού 406.504,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο του οποίου δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά, κηρυσσομένου ως εκ τούτου άγονου. Η εν λόγω διακήρυξη, για την οποία
τηρήθηκαν οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, δεν περιείχε όρους που θα απέτρεπαν
οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή του στο σχετικό διαγωνισμό, όπως προκύπτει από το προπαρατεθέν
(υπό I) Ιστορικό.
β) Ως προς την μη υποβολή προσφοράς ή την μη ύπαρξη υποψηφίου
Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2000/25-08-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού, το οποίο έγινε δεκτό με την με αρ. πρωτ. 2075/05-09-2014 απόφαση της Υ.Σ.Μ.Α./ΥΠ.ΠΟ.Α.
(βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 5 και 6), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (ήτοι
22-08-2014), δεν υποβλήθηκαν φάκελοι προσφορών και, ως εκ τούτου, ο εν λόγω διαγωνισμός κηρύχθηκε
άγονος.
γ) Ως προς την μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης
Στο σχέδιο απόφασης της Υ.Σ.Μ.Α./ΥΠ.ΠΟ.Α., το οποίο επισυνάπτεται στο υπό κρίση αίτημα, αναφέρεται
ρητά ότι η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
για την προμήθεια και εγκατάσταση εργοταξιακού γερανού στο εσωτερικό του Παρθενώνα, θα λάβει χώρα
μετά την παροχή της σύμφωνης γνώμης της Αρχής και «[...] με τη ρητή δέσμευση ότι κατά τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης θα τηρηθούν οι όροι του διαγωνισμού αυτού, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, κατ'
εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 25 παρ. 1 περ. α του Π.Δ. 60/2007.».
15. Κατά συνέπεια, ενόψει των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α του π.δ. 60/2007, καθώς προκύπτει η συνδρομή των
προϋποθέσεων για την υιοθέτηση της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση

προκήρυξης.
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ΙV. Συμπέρασμα
Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή αυτού στις
προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ερωτήματος, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα
αποφασίζει:
Την παροχή σύμφωνης γνώμης, επί του αιτήματος της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ
του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α του π.δ. 60/2007, για τη
σύναψη σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης εργοταξιακού γερανού στο εσωτερικό του Παρθενώνα,
προϋπολογισμού 406.504,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., σε συνέχεια προηγηθέντος άγονου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, υπό τον όρο της μη
ουσιώδους τροποποίησης των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε, λόγω
συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Ράϊκος
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