EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
13/2017
(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 2α Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (2017) ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30
π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής και Αρχή) σε Ολομέλεια 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:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης (Πρόεδρος της Αρχής)
Μέλη:

Μιχαήλ Εκατομάτης (Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής)
Χριστίνα Μπουσουλέγκα (Αντιπρόεδρος της Αρχής)
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος)
Δημήτριος Λουρίκας
Δημήτριος Σταθακόπουλος
Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Μαρία Στυλιανίδη
Χρύσανθος Τάσσης
Ιωάννα Καραντάνη

Γραμματέας: Ελένη Βαφειάδου
Έκθεση Εισήγησης: Α.Π. 1487/01.03.2017
Εισηγητής: Παναγιώτα Αλεξίου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια κ. Αλεξίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, η
Προϊσταμένη Τμήματος Γνωμοδοτήσεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, κ. Καξιρή, η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, κ. Καλογρίδου, καθώς και ο κος Ροδόπουλος, Γεν. Δ/ντής
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν πριν
την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και τη λήψη της
απόφασης.
Ερώτημα: Το με Α.Π. 79/452/1670/20.01.2017 έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών (Α.Π. εισ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
525/24.01.2017) μετά του συνημμένου σε αυτό φακέλου, όπως συμπληρώθηκε δια των με Α.Π.
147/683/3727/09.02.2017 και 180/797/4641/20.02.2017 εγγράφων μετά των συνημμένων σε αυτά
στοιχείων και πληροφοριών (Α.Π. εισ. Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ. 1068/10.02.2017 και 1357/22.02.2017).
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ΘΕΜΑ: Αίτημα του Πανεπιστημίου Πατρών για την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., κατ’
άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, ως ισχύει, για τη διενέργεια διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για λόγους κατεπείγοντος, για τη
σύναψη σύμβασης για το χρονικό διάστημα από 20.02.2016. έως 30.06.2017, προϋπολογισθείσας αξίας
€ 138.996,00 χωρίς Φ.Π.Α., με δικαίωμα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του εαρινού εξαμήνου
2017, για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών εστιατορίου για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων
δωρεάν σίτισης φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου.
…………………………
Με το με Α.Π. 79/452/1670/20.01.2017 έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών (Α.Π. εισ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
525/24.01.2017) μετά του συνημμένου σε αυτό φακέλου, όπως συμπληρώθηκε δια των με Α.Π.
147/683/3727/09.02.2017 και 180/797/4641/20.02.2017 εγγράφων μετά των συνημμένων σε αυτά
στοιχείων και πληροφοριών (αντίστοιχα Α.Π. εισ. Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ. 1068/10.02.2017 και 1357/22.02.2017), το
Πανεπιστήμιο Πατρών αιτείται την παροχή της σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής και Αρχή) κατ’
άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, ως ισχύει, για την προσφυγή του σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για λόγους κατεπείγοντος,
για τη σύναψη σύμβασης για το χρονικό διάστημα από 20.02.2016. έως 30.06.2017, προϋπολογισθείσας
αξίας € 138.996,00 χωρίς Φ.Π.Α., με δικαίωμα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του εαρινού
εξαμήνου 2017, για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών εστιατορίου για την κάλυψη των αναγκών των
δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου.
Το λόγω αίτημα υποβάλλεται σε συνέχεια ματαιωθέντος ανοικτού δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού με τη
χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με αντικείμενο την «Ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του
Φοιτητικού Εστιατορίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου για το χρονικό διάστημα από
13 Φεβρουαρίου 2017 ή άλλως από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και 30 Ιουνίου 2018, με
δικαίωμα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. Έτους 2017 - 2018», για
τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 471.636,00 χωρίς Φ.Π.Α. (€
584.828,64 με Φ.Π.Α.), για τα έτη 2017 -2018, κατά τον οποίο οι δυο (2) προσφορές που υπεβλήθησαν
απερρίφθησαν ως απαράδεκτες.
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
1.

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

1.1
Με την αριθμ. 15/2016 Διακήρυξή του (Α.Π. 1660/5595/31966/11.11.2016, καταχώρηση ΚΗΜΔΗΣ:
16PROC005378869, ΑΔΑ 755Ξ469Β7Θ-ΕΑΡ), το Πανεπιστήμιο Πατρών διενήργησε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την «Ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του
Φοιτητικού Εστιατορίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου για το χρονικό διάστημα από
13 Φεβρουαρίου 2017 ή άλλως από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και 30 Ιουνίου 2018, με
δικαίωμα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. Έτους 2017 - 2018», προϋπολογισθείσας δαπάνης € 471.636,00 χωρίς Φ.Π.Α (€ 584.828,64 με Φ.Π.Α.), για τα έτη 2017 -2018. Κρι τήριο ανάθεσης ορίστηκε αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.
1.2
Η ως άνω διακήρυξη διαγωνισμού εξεδόθη σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 675/28009/12.10.2016
απόφασης που έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου κατά την υπ’ αριθμ. 100/11.10.2016 συνεδρίασή
της, δια της οποίας εγκρίθηκε τόσο η διενέργεια του ως άνω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με χρήση
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές του εν θέματι διαγωνισμού.
1.3
Ο διαγωνισμός έλαβε Αριθμό Συστήματος 29391 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αναρτήθηκε την 11.11.2016,
με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 01.12.2016 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την 07.12.2016. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών μέσω του Συστήματος
ορίστηκε η 13.12.2016 και ώρα 10.00 π.μ.
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1.4
Περίληψη της Διακήρυξης στάλθηκε, με ηλεκτρονικά μέσα, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 02.11.2016 και δημοσιεύτηκε την 04.11.2017.
1.5
Περίληψη της Διακήρυξης (ΑΔΑ: 7ΙΡΕ469Β7Θ-ΜΟ8) δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Αρ. Φύλλου 473) την 11.11.2016 καθώς και στις εφημερίδες «Ηχώ των Δημοπρασιών»,
«Ο ΛΟΓΟΣ», «Πελοπόννησος» και «Γνώμη» την 11.11.2016. Επιπρόσθετα, το πλήρες σώμα της Διακήρυξης
αναρτήθηκε την 11.11.2016 στον διαδικτυακό τόπο www.upatras.gr.
1.6
Το Παράρτημα 2 «Περιγραφή των ζητούμενων υπηρεσιών σίτισης & όροι παροχής τους», το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης του διαγωνισμού (παράγραφος 1), ορίζει ότι ο ανάδοχος
αναλαμβάνει το έργο λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου, πλήρως εξοπλισμένο με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, για την παροχή σίτισης των 660 φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών που φοιτούν
στην πόλη του Αγρινίου για το χρονικό διάστημα από 13.02.2017 ή άλλως από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, μέχρι και 30.06.2018, με δικαίωμα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του εαρινού εξαμήνου. Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο,
α) η λειτουργία εστιατορίου πλήρως εξοπλισμένου με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, με δυνατότητα
ανάπτυξης τρεπεζοκαθισμάτων 250 τουλάχιστον ατόμων, β) η πρόσληψη και απασχόληση του αναγκαίου
και κατάλληλου προσωπικού για τη λειτουργία του εστιατορίου, γ) η προμήθεια των πρώτων υλών, η ετοιμασία και η διανομή των φαγητών και δ) η εξασφάλιση ότι οι εσωτερικοί χώροι καθώς και οι είσοδοι σιτι ζομένων, τροφοδοσίας και προσωπικού και οι χώροι εναπόθεσης των απορριμμάτων είναι καθαροί. Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1 του ιδίου ως άνω Παραρτήματος της Διακήρυξης, ο ανάδοχος
υποχρεούται να λειτουργεί το φοιτητικό εστιατόριο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, των διακοπών
εξαιρουμένων, λαμβάνοντας το ποσό των Ευρώ 1.188,00 ως ημερήσια αποζημίωση για την παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών. Τέλος, η παράγραφος 2.3. προβλέπει, μεταξύ άλλων, την, κατόπιν σχετικής απόφασης
του αρμοδίου οργάνου, δυνατότητα παράτασης της σύμβασης που θα υπογραφεί, με τους ίδιους όρους
με τη σύμβαση, σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους.
1.7
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σε αυτόν όφειλαν να
υποβάλουν εγγύηση συμμετοχής, ανερχόμενη σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 1.2 του Παραρτήματος 1 της διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, οι υποψήφιοι έπρεπε να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών, των τριών προηγουμένων ετών, ύψους όχι μικρότερου του 50% της προϋπολογισθείσας αξίας της
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η πλήρωση της εν λόγω προϋπόθεσης έπρεπε να αποδειχθεί
σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.3. του ιδίου ως άνω Παραρτήματος.
1.8
Την 13.12.2016 συνήλθε μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η, συγκροτηθείσα δια της υπ΄ αριθμ.
308/34826/01.12.2016 Απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών, η οποία διαπίστωσε ότι έως την 7η Δεκεμβρίου 2016, καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, υπεβλήθησαν δυο (2) προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού και προέβη σε αποσφράγιση
των (υπο)φακέλων με ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Επιπλέον, τα μέλη της
ως άνω Επιτροπής συμφώνησαν να συνέλθουν εκ νέου για την αποσφράγιση των εντύπων προσφορών
των τελευταίων, την 16.12.2016, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των συμμετεχόντων (Πρακτικό υπ’ αριθμ.
1).
1.9
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικό της Επιτροπής, η εν λόγω συνήλθε σε συνεδρίαση κατά τις
ημερομηνίες 16.12.2016, 19.12.2016 και 21.12.2016, στο πλαίσιο των οποίων αποσφράγισε τις έντυπες
προσφορές των συμμετεχόντων (16.12.2016) και προέβη σε αξιολόγηση των ηλεκτρονικώς υποβληθέντων
δικαιολογητικών συμμετοχής αυτών. Όπως προκύπτει από το ως άνω Πρακτικό, κατά τη συνεδρίαση της
21.12.2016, η Επιτροπή διαπίστωσε πως σε σχέση με τα υποβληθέντα στοιχεία ενός εκ των συμμετεχόντων, υπήρχε ανάγκη διευκρινίσεων ως προς την τεκμηρίωση του κύκλου εργασιών του και αποφάσισε
τη σύνταξη πρακτικού με το οποίο θα αιτούνταν διευκρινίσεις προς τον εν λόγω συμμετέχοντα.
1.10 Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή συνέταξε σχετικό πρακτικό αυθημερόν, το οποίο στερείται
αρίθμησης, με το οποίο αιτήθηκε ειδικότερα την ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για
την απαιτούμενη από τη διακήρυξη τριετία από τον εν λόγω συμμετέχοντα, εντός (7) επτά ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης. Το εν λόγω Πρακτικό κοινοποιήθηκε και στον έτερο συμμετέχοντα στο διαγωνι-
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σμό. Κατόπιν διαπίστωσης της υποβολής από τον συμμετέχοντα, την 21.12.2016 μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
διαβιβαστικού εγγράφου μετά των ως άνω στοιχείων που αιτήθηκε η Επιτροπή, η εν λόγω συνήλθε την
22.12.2016 και αποφάσισε την αναβολή της συνεδρίασης, προκειμένου να «συγκεντρώσει όσα απαραίτητα στοιχεία και νομοθετικά έγγραφα δύναται, προκειμένου να αξιολογήσει με μεγαλύτερη αξιοπιστία και
τα κατατιθέμενα σχετικά παραστατικά που κατατέθηκαν από τον οικονομικό φορέα {…}»(Πρακτικό υπ΄
αριθμ. 3).
1.11 Εν τέλει την 09.01.2017 προέβη η Επιτροπή (Πρακτικό 3) στον έλεγχο των υποβληθέντων διευκρινιστικών παραστατικών καθώς και των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων και κατέληξε στις κάτωθι διαπιστώσεις: α) η προσφορά ενός εκ των δυο συμμετεχόντων έπρεπε
να απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθώς δεν πληρούσε τον προεκτεθέντα όρο που θέτει η Διακήρυξη του
διαγωνισμού περί μέσου όρου του κύκλου εργασιών, «δηλαδή ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών (χωρίς
Φ.Π.Α.) των τελευταίων τριών ετών είναι μικρότερος του 50% της προυπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (584.828,64 Ευρώ) του υπό ανάθεση έργου {…}» και β) η προσφορά του ετέρου
συμμετέχοντος έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθώς, στους (υπο)φακέλους των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνικής Προσφοράς, είχαν υποβληθεί δυο (2) αρχεία με τον
τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα οποία δε θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω
(υπο)φάκελο και τέθηκαν σε αυτόν κατά παράβαση του άρθρου 7.2. της Διακήρυξης του διαγωνισμού. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγήθηκε τη μη αποδοχή των προσφορών των δυο (2) συμμετεχόντων
στο διαγωνισμό και τη ματαίωση αυτού.
1.12 Εν συνεχεία η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, κατά την υπ’ αριθμ. 107/17.01.2017 συνεδρίασή της,
αφού έλαβε υπ’ όψιν την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής, αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού που
είχε προκηρυχθεί δια της υπ’ αριθμ. 15/2016 διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. α της τελευταίας και την επαναπροκήρυξη αυτού μετά τη λήξη της νομίμου περιόδου υποβολής προδικαστικών προσφυ γών. Επιπλέον, η Σύγκλητος αποφάσισε, «για το ενδιάμεσο διάστημα και μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου να προχωρήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 2 Ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 παραγρ. 2 Ν. 4441/2016, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 32 Ν. 4412/2016,
σε αίτημα έγκρισης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για διαπραγμάτευση με τους ίδιους όρους της Διακήρυξης».
1.13 Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το με Α.Π. εισ. ΕΑΑΔΗΣΥ 1068/10.02.2017, με το οποίο παρασχέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία στην Αρχή, η νομική βάση του αιτήματος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το άρθρο 32 παραγρ. 2 περιπτ. γ, καθώς το εν λόγω επικαλείται την ύπαρξη επιτακτικής και κατεπείγουσας ανάγκης για τη σύναψη σύμβασης για το χρονικό διάστημα από 20.02.2017 έως 30.06.2017
με δικαίωμα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του εαρινού εξαμήνου, προϋπολογισθείσας αξίας €
138.996,00 χωρίς Φ.Π.Α., για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών εστιατορίου για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου.
ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του Ν. 4013/2011, όπως τροπο ποιήθηκε 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.
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3.
Το Άρθρο 5 Ν. 4412/2016 «Κατώτατα όρια» (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός
(ΕΕ) 2015/2170) ορίζει ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη 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 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) 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 Α΄,
δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄.
Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ ισχύουν, εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ».
4.
Το Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α «Υπηρεσίες αναφερόμενες στο άρθρο 107» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους κωδικούς CPV της κατηγορίας «Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων» :
55100000-1 έως 55410000-7, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο κωδικός CPV 55300000-3 «Υπηρεσίες
εστιατορίου και παροχής φαγητών».
5.
Το Άρθρο 6 Ν. 4412/2016 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης» (άρθρο 5
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ορίζει ότι «1. 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 {…} 2. Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες
λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν μία χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για
τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας. 3. Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης
μεθόδου για τον 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. 4. Η εκτιμωμένη αξία ισχύει τη στιγμή της αποστολής της προκήρυξης διαγω νισμού {…} 11. Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης:
α) είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου οι οποίες συνήφθησαν
κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, ει δυνατόν, προκειμένου να
ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα μήνες
που έπονται της αρχικής σύμβασης·
β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο
που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει
τους δώδεκα μήνες {…}».
6.
Το Άρθρο 26 Ν. 4412/2016 «Επιλογή των διαδικασιών» (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ορίζει
ότι «6. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρ χές μπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό».
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7.
Σύμφωνα με το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ): «1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις
προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 2. Η διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: {…} γ) στο μέτρο που εί ναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για
την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
8.
Το άρθρο 61 του Ν. 4412/2016 ορίζει: «1. Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της
ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του
ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής
προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26. 2. Ως
χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία
αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. 3.
Ως χρόνος έναρξης ενός διαγωνισμού μελετών, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης
διαγωνισμού μελετών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Για συμβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων 1 έως 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 120».
9.
Το Άρθρο 107 «Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες» (άρθρα 74 και
76 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) προβλέπει ότι: «1. Οι δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, για
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄,
ανατίθενται, σύμφωνα την παρ. 3, τα άρθρα 108, 109 και 110, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που κα θορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. 2. Οι
δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο
Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄, ανατίθενται, σύμφωνα με την παράγραφο 3, το άρθρο 122, τα άρ θρα 109 και 110, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς
κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. 3. Σε κάθε περίπτωση οι αναθέτουσες αρχές
πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και οι διαδικαστικοί κανόνες των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών».
10. Το Άρθρο 23 Ονοματολογίες (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ορίζει ότι «οποιεσδήποτε αναφορές
σε ονοματολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων γίνονται με τη χρήση του
«Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.
2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (L 340)».
11. Το Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α Ν. 4412/2016 «Υπηρεσίες αναφερόμενες στο άρθρο 107»
αναφέρει, μεταξύ άλλων, στις «Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων», τους κωδικούς 55100000-1 έως
55410000-7, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο κωδικός 55300000-3.
12. Το άρθρο 376 Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται 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 {…}».
13. 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 Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του {…}».
14. Το άρθρο 11 Ν. 3443/2006 (ΦΕΚ Α’ 41/2006), «Σίτιση και στέγαση φοιτητών μέσω του Ε.Ι.Ν.», ορίζει ότι
«Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «6. α) Για την
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κάλυψη της δαπάνης σίτισης προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών εγγράφεται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδική πίστωση, από την οποία, με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιχορηγούνται το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας
(Ε.Ι.Ν.), τα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι., οι φοιτητικές ή σπουδαστικές λέσχες τους, καθώς και η λέσχη της
Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.. Η πίστωση διατίθεται στο μεν Ε.Ι.Ν. για τη σίτιση των φοιτητών και σπουδαστών που διαμένουν ως οικότροφοι σε φοιτητικές ή σπουδαστικές εστίες Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι οποίες βρίσκονται
κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού στη χρήση του Ε.Ι.Ν. ή λειτουργούν με δική του ευθύνη και δικό
του προσωπικό, στους δε άλλους φορείς για τη σίτιση των λοιπών φοιτητών και σπουδαστών. Μετά από
αίτηση του Ε.Ι.Ν. ή των άλλων φορέων και σύμφωνη γνώμη των άλλων φορέων ή του Ε.Ι.Ν. αντίστοιχα η
πίστωση μπορεί να διατίθεται στο μεν Ε.Ι.Ν. και για τη σίτιση των λοιπών φοιτητών και σπουδαστών,
στους δε άλλους φορείς και για τη σίτιση των στεγαζόμενων ως οικοτρόφων φοιτητών και σπουδαστών
{…}.
15.
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. Φ. 547452/Β3/2007 των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκε το ποσό των € 1,80 ως αξία ημερησί ου σιτηρεσίου για κάθε φοιτητή ΑΕΙ που δικαιούται δωρεάν σίτηση (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο
εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α.).
16. Σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 13, περί Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, Ν. 3748/2009: «Αποστολή του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ) είναι η ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία εστιών για την παροχή
στέγασης, σίτισης και κάθε συναφούς υπηρεσίας και φροντίδας σε φοιτητές {…}. Για την εκπλήρωση της
ως άνω εκπλήρωση της ως άνω αποστολής του, το ΕΙΝ α) εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και επιχορηγείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζει ο νόμος {…} πραγματοποιεί κάθε σχετική δραστηριότητα που
του αναθέτει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
17. Με την υπ’ αριθ. 127175/Η/4.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2508/2011) Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Νεολαίας» που ιδρύθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 3369/2005 και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαί ου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» που ιδρύθηκε με το άρθρο 4 του Ν.
2327/1995, συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας». Με την αυτή κοινή υπουργική απόφαση το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα
Νεότητας» (ΕΙΝ) μετονομάστηκε σε «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
18. Το άρθρο 57, περί διαχείρισης πόρων Α.Ε.Ι. του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 2011) ορίζει ότι «τα Α.Ε.Ι. έχουν
την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων τους {…}. Στο πλαίσιο της κατοχυρωμένης από το άρθρο 16 του Συντάγματος πλήρους αυτοδιοίκησης τους, τα Α.Ε.Ι. απολαμβάνουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια επιλογής
και διαμόρφωσης των κατά την κρίση τους πρόσφορων μέσων για την πραγμάτωση της αποστολής τους
και την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. {…} 2. α) διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι. είναι ο πρύτανης και
αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής πρύτανη που ορίζεται με πράξη του πρύτανη, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Ο εν λόγω Ν. 4009/2011, στο άρθρο 58, προβλέπει
(παραγρ. 1) την, δια προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του
εκάστοτε Α.Ε.Ι, δυνατότητας σύστασης σε κάθε Α.Ε.Ι., νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (νπιδ) με τη
μορφή ανώνυμης εταιρείας, για την αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου ή μέρους των πόρων του Α.Ε.Ι. Σκοπός των ως άνω νπιδ, μεταξύ άλλων, ορίστηκε «η διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των
παρεχόμενων από το ίδρυμα υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας».
19. Με την υπ’ αριθμ. 67792/Η/2012 (ΦΕΚ Β 1915/15.062012) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προστέθηκε, στην ως άνω ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 127175/Η/4.11.2011, άρθρο
30Α, με την οποία ορίστηκε ότι «οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) που σχετίζονται
με την οικονομική διαχείριση και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών και Σπουδαστικών
Εστιών, συνεχίζουν να ασκούνται από το ίδιο το Ε.Ι.Ν., έως την πάροδο τριών μηνών από τη συγκρότηση
του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που προβλέπονται στο
άρθρο 58 Ν. 4009/2011».
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20. Ο Νόμος 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24/2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
άλλες διατάξεις», ορίζει στο άρθρο 2 ότι : «1 Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι πάροχος
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού», και έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, « 1. {…} (γ) τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη μαθητική και
φοιτητική μέριμνα». Το άρθρο 5 του εν λόγω νόμου ορίζεται ότι : “1. Πόροι του «Ιδρύματος Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης» είναι ιδίως οι εξής: α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.β) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς {…} έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που είτε ανατίθενται στο Ίδρυμα Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς είτε εκτελούνται για λογαριασμό τρίτων (δημόσιων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου και ιδιωτών), τα οποία εκτελούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο άρθρο 12 του
ως άνω νόμου, το οποίο φέρει τον τίτλο «Αντιμετώπιση οικονομικών ζητημάτων από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας», ορίζεται ότι: «Σύμφωνα με την με αριθ.
67792/Η/15.6.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1915) με την οποία τροποποιείται/συμπληρώνεται η
127177/H/4.11.2011 (Β΄ 2508) κοινή υπουργική απόφαση: «Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φοι τητικών και Σπουδαστικών Εστιών, συνεχίζουν και ασκούνται από το ίδιο το Ε.Ι.Ν. έως την πάροδο τριών
μηνών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν. 4009/2011 (Α΄195). Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, σύμφωνα με την με αριθ. 67792/Η/15.6.2012 κοινή υπουργική απόφαση, χρησιμοποιώντας για το έτος 2012 την τακτική επιχορήγηση που έχει προβλεφθεί και για κάθε επόμενο έτος την
επιχορήγηση που θα προβλέπεται, πλην της μισθοδοσίας και πάσης φύσεως άλλων οικονομικών υποχρεώσεων του μεταφερθέντος προσωπικού που απορρέουν από τις συμβάσεις του».
ΙΙI. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
21.
Το υπό εξέταση αίτημα του Πανεπιστημίου Πατρών αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών των φοιτητών του Πανεπιστημίου στην πόλη του Αγρινίου, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης βάσει της 2 περιπτ. γ του άρθρου 32 Ν. 4412/2016, ήτοι για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης. Η
εν λόγω ανάγκη προέκυψε, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα προαναφερθέντα έγγραφα του Πανεπιστημίου Πατρών, κατόπιν της ματαίωσης του προκηρυχθέντος δια της με αριθμό Διακήρυξης 15/2016 διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των εν θέματι υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι, ως προελέχθη,
ο ως άνω διαγωνισμός, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 471.636,00 χωρίς Φ.Π.Α., προκηρύχθηκε ως ανοικτός, διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών που ανατίθεται
από κεντρική αναθέτουσα αρχή, ήτοι ως διαγωνισμός άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 5 περιπτ. β
του Ν. 4412/2016.
22.
Περαιτέρω, το αντικείμενο της εν θέματι δημόσιας σύμβασης ήταν η λειτουργία του φοιτητικού
εστιατορίου πλήρως εξοπλισμένου με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, η πρόσληψη και απασχόληση
του αναγκαίου και κατάλληλου προσωπικού για τη λειτουργία του εστιατορίου, η προμήθεια των πρώτων
υλών, η ετοιμασία και η διανομή των φαγητών και η εξασφάλιση της καθαριότητας των χώρων που αφορούν στους σιτιζομένους, την τροφοδοσία και την εναπόθεση των απορριμμάτων.
Στο ανωτέρω πλαίσιο η σύμβαση για την ανάδειξη αναδόχου σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου
στην πόλη του Αγρινίου αποτελεί μικτή σύμβαση, της οποίας ο προέχων χαρακτήρας είναι η παροχή της
σίτισης των φοιτητών και εν γένει η παροχή υπηρεσιών εστιατορίου, ως και ο κωδικός αναφοράς της κατά
CPV, για την παροχή της οποίας ο ανάδοχος όφειλε να προβεί σε προμήθεια αγαθών (πρώτες ύλες), σε
απασχόληση του κατάλληλου, από πλευράς αριθμού και προσόντων, προσωπικού και να μεριμνά για την
καθαριότητα των χώρων της εστίασης.
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23.
Στο πλαίσιο εξέτασης της αρμοδιότητος της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης σύμφωνα με το
άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ΄, υποπερίπτωση δδ΄ του Ν. 4013/2011, δέον όπως εξετασθεί κατά
πρώτον η αρμοδιότητα της Αρχής για την έκδοση σύμφωνης γνώμης, κατά τα ανωτέρω, λόγω αντικει μένου.
24.
Ως προς την υπαγωγή της σύμβασης στην αρμοδιότητα της Αρχής, επισημαίνεται ότι, το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV), στο οποίο αναφέρεται η εν θέματι σύμβαση, είναι το
553000000-3 (Υπηρεσίες Εστιατορίου και Παροχής φαγητών), οι οποίες υπάγονται στο Παράρτημα XIV του
Προσαρτήματος Α’ Ν. 4412/2016, συνεπώς το CPV στο οποίο αναφέρεται η σύμβαση, υπάγεται στις αναφερόμενες στο άρθρο 107 συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες.
25.
Η Οδηγία 2014/24/ΕΕ, την οποία ενσωματώνει το Βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016, εντάσσει πλέον τις
συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, δια της συμπερίληψης διατάξεων «απλοποιημένου
καθεστώτος», στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας. Ως εκ τούτου, συντρέχει αρμοδιότητα της Αρχής προς
παροχή σύμφωνης γνώμης κατόπιν αιτήματος διαπραγμάτευσης που αφορά σε σύμβαση με το ως άνω
αντικείμενο, κατ’ άρθρο 2, παραγρ. 2, περιπτ. γ’, υποπεριπτ. δδ’ Ν. 4013/2011.
26.
Ως εκ των ανωτέρω συνάγεται, δέον όπως εξετασθεί εν συνεχεία η αρμοδιότητα της Αρχής κατ’
άρθρο 2, παραγρ. 2, περιπτ. γ’, υποπεριπτ. δδ’ Ν. 4013/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 περιπτ. δ’ Ν.
4412/2016, ήτοι σε σχέση με το ποσό της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης για την ανάθεση των
υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου του υπό εξέταση αιτήματος διαπραγμάτευσης, προκύπτουν τα εξής:
26.1.
Η προϋπολογισθείσα αξία του (ματαιωθέντος) διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών σίτισης του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου, σύμφωνα με τη διακήρυξη
του διαγωνισμού, ανήρχετο στο ποσό των € 471.636,00 χωρίς Φ.Π.Α. (€ 584.828,64 με Φ.Π.Α.), για τα έτη
2017 -2018.
26.2.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, δια της υπ’ αριθμ. 634/26395/30.09.2016 Αποφάσεως της Συγκλήτου,
ανέθεσε στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τη σίτιση των φοιτητών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη
της Πάτρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 -2017. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τα με Α.Π. εισ. ΕΑΑΔΗΣΥ
525/24.01.2017, 1068/10.02.2017 και 1357/22.02.2017, έγγραφα του Πανεπιστημίου Πατρών, η ως άνω
ανάθεση έλαβε χώρα, πέραν της συνεργασίας του Πανεπιστημίου με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, λόγω «της αποκλειστικής αρμοδιότητας και του σκοπού που εξυπηρετεί, όπως απορρέει από την κείμενη νομοθεσία του αρ. 11
Ν. 3443/2006 και του αρ. 12 Ν. 4115/2013». Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η Σύγκλητος
του Πανεπιστημίου είχε ομοίως αποφασίσει, δια της υπ’ αριθμ. 67/10.09.2015 Απόφασής της, την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
26.3.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 169151/Β2/12.10.2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, αποφασίστηκε, για τα έτη 2017 και 2018, η παροχή έγκρισης για ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού € 584.828,14 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., επιμεριζόμενο κατ’ έτος, ως εξής:
1. Δαπάνη για το έτος 2017 € 372.172,00
2. Δαπάνη για το έτος 2018 € 212.656,16
26.4.
Ωστόσο, στον ΚΑΕ 2631, για το τρέχον έτος, για δαπάνες σίτισης του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει
εγκριθεί το συνολικό ποσό των € 2.100.000,00. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ως άνω έγγραφα παροχής
στοιχείων, θα μεταφερθεί το ποσό των € 1.600.000,00 για την κάλυψη της σίτισης των φοιτητών του Τμη μάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύουν στην Πάτρα, ενώ το ποσό των € 510.000,00 θα καλύψει
τη σίτιση των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών στην πόλη του Αγρινίου.
26.5.
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα έγγραφα που προσκομίσθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το εν λόγω θεωρεί ότι το ποσό που πρέπει να τεθεί ως βάση υπολογισμού της αξίας της σύμβασης,
είναι το ποσό των € 510.000,00, που αφορά στη σίτιση των φοιτητών στην πόλη του Αγρινίου, το οποίο
δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο των Ευρώ 750.000,00 που θέτει το άρθρο 5 περιπτ. δ Ν. 4412/2016, για
τον υπολογισμό της αξίας των συμβάσεων που ανατίθενται για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες.
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Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια ως άνω έγγραφα, για τη σίτιση των φοιτητών του στην πόλη της Πάτρας,
δηλώνεται ότι αυτή παρέχεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατόπιν ανάθεσης από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
Πατρών, λόγω αποκλειστικής αρμοδιότητος αυτού και καλής συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου και Ιδρύματος και καλύπτεται μέσω μεταφοράς κονδυλίου, με επιτροπικό ένταλμα, από τον ΚΑΕ του Πανεπιστημίου προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, χωρίς να λαμβάνει χώρα υπογραφή σύμβασης.
26.6.
Σύμφωνα με το με Α.Π. εισ. ΕΑΑΔΗΣΥ 1357/22.02.2017 έγγραφο, μετά των συνημμένων σε αυτό
στοιχείων σχετικά με την ανάθεση της σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών του Πανεπιστημίου στην πόλη
της Πάτρας καθώς και τη μεταφορά κονδυλίων από το Πανεπιστήμιο Πατρών προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την εν
λόγω σίτιση, σημειώνονται τα ακόλουθα:
Απεστάλησαν ηλεκτρονικώς τρία (3) θεωρημένα, από τον αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Νομού Αχαίας, εντάλματα του Πανεπιστημίου Πατρών για την κάλυψη των δαπανών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη σίτιση των
φοιτητών στην πόλη της Πάτρας και ειδικότερα:
•
Το υπ’ αριθμ. Χ.Ε. 2856/08.11.2016, ποσού ευρώ 1.048.510,00, με κωδικό αριθμό 2631Α «Χορηγί ες Φοιτητικών Συσσιτίων», σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 43/25.10.2016 Τιμολογίου Επιχορηγήσεων Σίτισης
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ιδίου ποσού, με περιγραφή δαπάνης «επιχορήγηση καλύψεως δαπανών σίτισης φοιτητών
του Πανεπιστημίου Πατρών στο εστιατόριο της Φ.Ε.Π. για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Σεπτέμβριος
2016».
•
Το υπ’ αριθμ. Χ.Ε.3303/12.12.2016, ποσού ευρώ 391.118,40, με κωδικό αριθμό 2631Α «Χορηγίες
Φοιτητικών Συσσιτίων», σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 44/07.12.2016 Τιμολογίου Επιχορηγήσεων Σίτισης του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ιδίου ποσού, με περιγραφή δαπάνης «επιχορήγηση καλύψεως δαπανών σίτισης φοιτητών του
Πανεπιστημίου Πατρών στο εστιατόριο της Φ.Ε.Π. για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Νοέμβριος 2016».
•
Το υπ’ αριθμ. Χ.Ε. 123/27.04.2016, ποσού ευρώ 1.001.775,60, με κωδικό αριθμό 2631Α «Χορηγίες
Φοιτητικών Συσσιτίων», σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 3/29.12.2015 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ιδίου ποσού, με περιγραφή δαπάνης «χρηματοδότηση για κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών
Παν. Πατρών από 1.5.2015 έως 23.12.2015, σύνολο σιτισθέντων 556542 * 1,80».
Εκ των ανωτέρω θεωρημένων ενταλμάτων, προκύπτει ότι το σύνολο αυτών θεωρήθηκε ως «χορηγία», ήτοι
ως επιχορήγηση από τον αρμόδιο Επίτροπο, δυο εξ αυτών εξεδόθησαν από το Πανεπιστήμιο σε συνέχεια
Τιμολογίου Επιχορηγήσεων, ενώ ένα εξ αυτών εξεδόθη σε συνέχεια Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, του
οποίου το ποσό αφορά στο γινόμενο του αριθμού των σιτισθέντων φοιτητών επί του καθορισθέντος δια
της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Φ. 547452/Β3/2007 ποσού των € 1,80 (αξία ημερησίου σιτηρεσίου για κάθε φοιτητή
ΑΕΙ που δικαιούται δωρεάν σίτιση).
27.
Κατόπιν των ως άνω διαλαμβανομένων στο αρχικό αίτημα του Πανεπιστημίου Πατρών για παροχή
σύμφωνης γνώμης της Αρχής, λαμβανομένων περαιτέρω υπ’ όψιν των εγγράφων παροχής συμπληρωματικών στοιχείων και πληροφοριών, λεκτέα τα ακόλουθα αναφορικά με την αξία των συμβάσεων που συνάπτει το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη σίτιση των φοιτητών του:
27.1. Όπως προκύπτει από το άρθρο 6 Ν. 4412/2016, παραγρ. 11 , όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μια από τις δυο μεθόδους που χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων
του ιδίου τύπου οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, όπως συμπληρώθηκε δια της υποβολής συμπληρωματικών
στοιχείων – πληροφοριών, το Πανεπιστήμιο Πατρών αναθέτει τη σίτιση των δικαιούχων δωρεάν σίτισης
φοιτητών για δυο έτη κάθε φορά. Για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου στην πόλη του Αγρινίου
για το έτος 2016, ανατέθηκε, το ποσό των € 271.916,83, ενώ για το έτος 2015 ποσό € 210.179,88, ήτοι συνολικά ποσό € 482.086,71. Σημειώνεται ότι, παρά το σχετικό αίτημα της Αρχής για παροχή στοιχείων της
συνολικής πραγματικής αξίας των συμβάσεων που συνήφθησαν από το Πανεπιστήμιο και για όλα τα Τμήματα αυτού, δια του με Α.Π. 525/06.02.2017 εγγράφου παροχής συμπληρωματικών στοιχείων, αυτά δεν
παρασχέθηκαν για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου που εδρεύουν στην Πάτρα, πλην όμως, όπως προκύπτει από τα ως άνω θεωρημένα χρηματικά εντάλματα, για το έτος 2016, η δαπάνη για τη σίτιση των φοιτη-
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τών στην πόλη της Πάτρας ανήλθε στο ποσό των € 1.439.628,40. Σε ο,τι αφορά στο έτος 2015, δεν είναι
δυνατόν να πραγματοποιηθεί υπολογισμός της δαπάνης για τη σίτιση στην πόλη της Πάτρας, καθώς το
προαναφερθέν χρηματικό ένταλμα που προσκομίστηκε από το Πανεπιστήμιο αφορά σε χρονικό διάστημα
μικρότερο του έτους.
Περαιτέρω στοιχεία για την παροχή της σίτισης των φοιτητών (τρόπος υλοποίησης της ανάθεσης μέσω του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ, συναφθείσες συμβάσεις κλπ) στην πόλη της Πάτρας δεν διατίθενται.
Επιπροσθέτως, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για τις δαπάνες σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών,
όλων των Τμημάτων, για το έτος 2017, ανέρχεται στο ποσό των € 2.100.000,00. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα έγγραφα που προσκομίσθηκαν από το Πανεπιστήμιο, για το έτος 2017 και ειδικότερα από το
μήνα Φεβρουάριο (λήξη σύμβασης με προηγούμενο ανάδοχο) έως το μήνα Δεκέμβριο 2017, εκτιμάται ότι
η συνολική δαπάνη για τις υπηρεσίες σίτισης φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινί ου, θα ανέλθει στο ποσό των € 274.428,00.
27.2. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως βάση υπολογισμού της αξίας των συμβάσεων που συνάπτει για τη
σίτιση των φοιτητών του, τουλάχιστον για τα έτη 2015 εντεύθεν, για τα οποία διατίθενται στοιχεία, λαμ βάνει την προυπολογισθείσα αξία των συμβάσεων που προτίθεται να συνάψει για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου που φοιτούν στην πόλη του Αγρινίου. Η σίτιση των φοιτητών στην πόλη της Πάτρας πραγμα τοποιείται μέσω του ΕΙΝ και νυν ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κατά σειρά ετών, λαμβανομένης υπ’ όψιν της απόφασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν. 3443/2006. Όπως προκύπτει δε από τα διαλαμβανόμενα στα έγγραφα του Πανεπιστημίου καθώς και τα προσκομισθέντα χρηματικά εντάλματα, το εν
λόγω δε συνάπτει σύμβαση με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ανάθεση των συμβάσεων, αλλά μεταφέρει κονδύλι
από τον εγκεκριμένο ΚΑΕ του προϋπολογισμού του για τη σίτιση των φοιτητών , με χρηματικό ένταλμα του
Πανεπιστημίου, το οποίο θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου, ως επιχορήγηση.
27.3. Το ως άνω άρθρο Ν. 3443/2006, ορίζει, ως εξετέθη ανωτέρω, ότι, για την κάλυψη της δαπάνης σί τισης προπτυχιακών φοιτητών, εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (νυν Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), ειδική πίστωση, από την οποία επιχορηγούνται με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Παιδείας, μεταξύ άλλων το ΕΙΝ (και νυν ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και τα Πανε πιστήμια. Η πίστωση διατίθεται στο μεν Ε.Ι.Ν. για τη σίτιση των φοιτητών που διαμένουν ως οικότροφοι σε
φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίων, οι οποίες βρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού στη χρήση του Ε.Ι.Ν. ή λειτουργούν με δική του ευθύνη και δικό του προσωπικό, στους δε άλλους φορείς για τη σί τιση των λοιπών φοιτητών και σπουδαστών. Μετά από αίτηση του Ε.Ι.Ν. ή των άλλων φορέων και σύμφωνη γνώμη των άλλων φορέων ή του Ε.Ι.Ν. αντίστοιχα η πίστωση μπορεί να διατίθεται στο μεν Ε.Ι.Ν. και για
τη σίτιση των λοιπών φοιτητών και σπουδαστών, στους δε άλλους φορείς και για τη σίτιση των στεγαζόμενων ως οικοτρόφων φοιτητών και σπουδαστών {…}.
28.
Εκ των ανωτέρω διατάξεων, τις οποίες επικαλείται το Πανεπιστήμιο για την τεκμηρίωση της αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, συνάγεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, το ΕΙΝ και νυν ΙΝΕΔΙΒΙΜ δύναται να επιχορηγηθεί από την ειδική πίστωση του αρμοδίου
Υπουργείου, προκειμένου να καλύψει τη δαπάνη σίτισης προπτυχιακών φοιτητών.
29.
Λαμβανομένων υπ’ όψιν των ανωτέρω, η δαπάνη για τη σίτιση των φοιτητών των τμημάτων του
Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη της Πάτρας, όπως αυτή καλύπτεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η οποία έχει ήδη
θεωρηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου ως επιχορήγηση, δεν εμπίπτει στην έννοια της δημόσιας
σύμβασης κατά Ν. 4412/2016 και συνεπώς η σύμβαση για την ανάθεση της σίτισης των φοιτητών στην
πόλη του Αγρινίου θα πρέπει να κριθεί αυτοτελώς. Όπως αναφέρεται δε ανωτέρω, για το έτος 2017 και ειδικότερα από το μήνα Φεβρουάριο (λήξη σύμβασης με προηγούμενο ανάδοχο) έως το μήνα Δεκέμβριο
2017, εκτιμάται ότι η συνολική δαπάνη για τις υπηρεσίες σίτισης φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
στην πόλη του Αγρινίου, θα ανέλθει στο ποσό των € 274.428,00, ήτοι θα υπολείπεται του κατωτάτου ορίου των € 750.000,00.
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
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 ότι δεν συντρέχει αρμοδιότητα για παροχή σύμφωνης γνώμης, λόγω ποσού, κατ’ άρθρο 2
παράγραφος 2 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση δδ΄ Ν. 4013/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 περίπτωση
δ΄ Ν. 4412/2016.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Καταπόδης
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