Αριθμός απόφασης: 1299 /2020

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της, στις 25.09.2020 με την εξής σύνθεση: Μαρία
Μανδράκη Πρόεδρος, Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου-Εισηγήτρια και Νικόλαο Σαββίδη,
Μέλη, κατόπιν της υπ’αριθ. πρωτ. 1557/2020 Πράξης του 2ου Κλιμακίου της
ΑΕΠΠ περί εξέτασης της κάτωθι προδικαστικής προσφυγής, σε τροποποίηση
της υπ’αριθ. 1371/2020 Πράξης του 3ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ.
Για να εξετάσει την από 20.08.2020 (ημεροχρονολογία ανάρτησης
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Προδικαστική Προσφυγή
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1157/21.08.2020 της εταιρίας με την επωνυμία « ... »,
νομίμως εκπροσωπούμενης.
Κατά του

...

και της με αριθ. 151/2020 απόφασης του Δ.Σ. της

αναθέτουσας αρχής.
Του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα « ... », με δ.τ. « ... »,
νομίμως εκπροσωπούμενου.

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, με την με ΓΑΚ 1157/2020 Προδικαστική Προσφυγή της, η
προσφεύγουσα επιδιώκει την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης με την
οποία αναδεικνύεται ανάδοχος του Τμήματος Α’ της δημοπρατούμενης
σύμβασης ο οικονομικός φορέας « ... ».
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2. Επειδή, με την Παρέμβασή του, ο παρεμβαίνων οικονομικός
φορέας « ... » επιδιώκει την διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης
απόφασης κατά το μέρος που αφορά στην ανάδειξή του ως οριστικού αναδόχου
για το Τμήμα A’ της δημοπρατούμενης σύμβασης και ως εκ τούτου την
απόρριψη της Προσφυγής.
3. Επειδή, με την με αρ. πρωτ. ... Διακήρυξη του ... προκηρύχθηκε
ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών
Φύλαξης των ΧΥΤΑ

...

και

... », συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας

260.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης, σε δύο Τμήματα,
όπου το Τμήμα Α’ αφορά στα ΧΥΤΑ ... και το Τμήμα Β’ στα ΧΥΤΑ ... , έκαστο
προϋπολογισθείσας αξίας 130.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά
βάσει της τιμής. Κατά την Διακήρυξη προβλέπεται το δικαίωμα υποβολής
προσφοράς για ένα ή και περισσότερα τμήματα της σύμβασης. Η Διακήρυξη
απεστάλη προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. στις 10.03.2020, καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στις
20.03.2019 και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 20.03.2020, όπου για το
Τμήμα A’ έλαβε αριθμό συστήματος ... και για το Τμήμα Β’ ... . Ειδικά, για το
Τμήμα A' της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας κατέθεσαν προσφορά η
προσφεύγουσα, η εταιρία « ... .», η εταιρία « ... », ο οικονομικός φορέας « ... »
και ο οικονομικός φορέας « ... ». Κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, όπως προκύπτει και από το Πρακτικό Ι, απορρίφθηκαν οι τεχνικές
προσφορές της προσφεύγουσας, της ... .» και της « ... », οπότε, συνέχισαν στο
στάδιο αποσφράγισης οικονομικών προσφορών μόνον οι προσφορές της « ... »
και του « … », εκ των οποίων αναδείχθηκε κατ’αρχήν προσωρινός ανάδοχος
για το Τμήμα Α’ ο οικονομικός φορέας « ... » και εν τέλει, κατόπιν ελέγχου των
δικαιολογητικών

κατακύρωσης,

με

την

προσβαλλόμενη

αναδείχθηκε

παρεμβαίνων « ... » και οριστικός ανάδοχος του Τμήματος Α’ της σύμβασης.
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4. Επειδή, για την άσκηση της με ΓΑΚ 1157 Προσφυγής έχει
κατατεθεί, δεσμευθεί και πληρωθεί, κατ’ άρθρα 5 ΠΔ 39/2017 και 363 Ν.
4412/2016, το νόμιμο παράβολο, ήτοι ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό

...

ποσού 650,00 ευρώ, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της
προϋπολογισθείσας αξίας του Τμήματος Α’ της δημοπρατούμενης σύμβασης.
5. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός ενόψει του αντικειμένου του
(υπηρεσίες) και της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ύψους 260.000,00 ευρώ,
χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ανώτερης αξίας των 60.000 €, σύμφωνα με το άρθρο 345
παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως και του χρόνου δημοσίευσής του, εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 και στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π., και
συνεπώς παραδεκτώς κατά τούτο ασκείται η εν λόγω Προδικαστική Προσφυγή
ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.
6. Επειδή, η υπόψη Προσφυγή έχει κατατεθεί εμπροθέσμως,
σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 1 του
Π.Δ. 39/2017 (περ.α΄), δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη αναρτήθηκε στο
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και κοινοποιήθηκε στους
ενδιαφερόμενους στις 11.08.2020, οπότε και έλαβαν γνώση αυτής οι
συμμετέχοντες, και η Προσφυγή κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στις 20.08.2020, ήτοι εντός του προβλεπόμενου
εκ του νόμου δεκαημέρου.
7. Επειδή, το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας για την άσκηση
της Προσφυγής θεμελιώνεται στο γεγονός ότι συνιστά την μοναδική
διαγωνιζόμενη της οποίας η προσφορά έγινε εξίσου δεκτή για το Τμήμα Α’, με
συνέπεια η ανάδειξη της παρεμβαίνουσας ως οριστικής αναδόχου, να ματαιώνει
την προσδοκία της ίδιας να αναλάβει την εκτέλεση του Τμήματος Α’ της
δημοπρατούμενης σύμβασης.
8. Επειδή, επομένως, η υπόψη Προδικαστική Προσφυγή παραδεκτά
και νόμιμα φέρεται προς εξέταση ενώπιον του 3ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 346 παρ. 1 και 360 του Ν. 4412/2016 και
3 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017.
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9. Επειδή, με τον πρώτο λόγο προσφυγής η προσφεύγουσα
ισχυρίζεται ότι κατά παράβαση των όρων

της διακήρυξης η προσωρινή

ανάδοχος και δη παρεμβαίνουσα « … » υπέβαλε εκπρόθεσμο δικαιολογητικό
του Ε.Β.Ε.Α. Ειδικότερα, εκ των όρων 2.2.4. και 2.2.9.2. Β.2 της διακήρυξης,
τίθεται ως ρητή προϋπόθεση απόδειξης του κριτηρίου καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας η προσκόμιση πιστοποιητικού από το
οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του
οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα του, το οποίο πρέπει να
είναι συναφές με το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας και να έχει εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Σε περίπτωση
δε που ο οικονομικός φορέας/προσωρινός ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοιο
πιστοποιητικό ή το πιστοποιητικό που προσκομίζει δεν αποδεικνύει τους όρους
και

προϋποθέσεις

απορρίπτεται.

Στην

συμμετοχής,
προκειμένη

η

προσφορά

του

περίπτωση,

στο

οικονομικού
στάδιο

φορέα

υποβολής

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, η « ... » υπέβαλε το υπ' αριθμ. πρωτ.
… πιστοποιητικό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με ημερομηνία
έκδοσης την 12-3-2020, ήτοι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ (24/07/2020).

Σε κάθε περίπτωση, η

προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι, ακόμη και αν, μη νομίμως, υποτεθεί

ότι το

συνυποβαλλόμενο υπ' αριθμ. πρωτ. … γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ υπεβλήθη
για την κάλυψη του ανωτέρω κριτηρίου επιλογής, το εν λόγω γενικό
πιστοποιητικό

ΓΕΜΗ ΔΕΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ

αποδεικτικό

μέσο

του

άρθρου

2.2.9.2.Β.2. και ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ την πλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου
επιλογής, δεδομένου ότι η οικεία διάταξη απαιτεί αφενός πιστοποιητικό του
οικείου επιμελητηρίου (και όχι του ΓΕΜΗ) και αφετέρου το πιστοποιητικό αυτό
να βεβαιώνει την εγγραφή του προσωρινού αναδόχου στο οικείο επιμελητήριο
και το ειδικό επάγγελμα του. Πλην όμως, το υπ' αριθμ. πρωτ.

…

γενικό

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΜΒΑΝΕΙ τα ανωτέρω στοιχεία του άρθρου
2.2.4 και 2.2.9.2.Β2. της διακήρυξης. Εν τέλει, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι
μη νομίμως και αβασίμως η αναθέτουσα αρχή, σε απάντηση του από
06.08.2020 υπομνήματος της προσφεύγουσας, με το υπ' αριθμ. πρωτ.
4
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2315/07.08.2020 έγγραφό της, αναφέρει επί λέξει ότι: «Ο προσωρινός
ανάδοχος κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης έχει
καταθέσει το uπ'αριθμ. ... πιστοποιητικό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών και το οποίο «Ισχύει μέχρι την ημερομηνία: 31-12-2020». Ως εκ τούτου,
το εν λόγω πιστοποιητικό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, με αποτέλεσμα ο
προσωρινός ανάδοχος να πληροί την απαίτηση για την κάλυψη του κριτηρίου
επιλογής του άρθρου 2.2.4. της υπ'αριθμ ... Διακήρυξης.» Και τούτο διότι, με
τον τρόπο αυτό η αναθέτουσα αρχή απαντά σε ζήτημα εντελώς διαφορετικό
από την πλημμέλεια στην οποία αναφέρθηκε η προσφεύγουσα και η οποία
αφορά στο ότι το επίμαχο πιστοποιητικό ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΡΙΑΝΤΑ (30)
ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ (24/07/2020). Με τον δεύτερο λόγο
προσφυγής, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι κατά παράβαση των όρων της
διακήρυξης τα πιστοποιητικά ISO που υπέβαλε η προσωρινή ανάδοχος και δη
παρεμβαίνουσα « ... » δεν ήταν σε ισχύ κατά το στάδιο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.7. και 2.2.9.2. Β.5 της διακήρυξης
ρητή προϋπόθεση απόδειξης του κριτηρίου προτύπων διασφάλισης ποιότητας
και περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η προσκόμιση από τον προσωρινό
ανάδοχο

πιστοποιητικών

150

9001:2008

και

150

1801:2008/ΟΗ5Α5

18001:2007 ή αντίστοιχα από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης,
ΣΕ ΙΣΧΥ κατά το στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε
περίπτωση δε που ο οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει τέτοιο πιστοποιητικό
ή το πιστοποιητικό που προσκομίζει δεν αποδεικνύει τους όρους και
προϋποθέσεις συμμετοχής, η προσφορά του οικονομικού φορέα απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, η « ... », στο στάδιο της υποβολής των
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, προσκόμισε ως αποδεικτικά μέσα για
την πιστοποίηση ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιητικά
150, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΛΗΞΕΙ την 25-1-2020, ήτοι 6 περίπου μήνες πριν
την υποβολή τους, και συγκεκριμένα: 1.Το υπ' αριθμ. ΣΠΔ ... πιστοποιητικό
150 9001:2015 του φορέα πιστοποίησης ... ., χρόνου λήξης την 25-01-2020, 2.
Το υπ' αριθμ. ΣΠΔ

...

πιστοποιητικό 150 ΕΝ 14001:2015 του φορέα
5
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πιστοποίησης ... ., χρόνου λήξης την 25-01-2020, 3. Το υπ' αριθμ. ΣΥΔΑΕ ...
πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008/ΟΗ5Α5 18001:2007 του φορέα πιστοποίησης
... ., χρόνου λήξης την 25-01-2020. Ως εκ τούτου, η αναθέτουσα αρχή όφειλε,
κατά δέσμια αρμοδιότητα, να απορρίψει την μη νόμιμη και απαράδεκτη
προσφορά της ατομικής επιχείρησης « ... ». Περαιτέρω, η προσφεύγουσα
ισχυρίζεται ότι όλως μη νομίμως και αβασίμως η αναθέτουσα αρχή, σε
απάντηση του από 06.08.2020 υπομνήματος της προσφεύγουσας, με υπ'
αριθμ. πρωτ. 2315/07.08.2020 έγγραφό της αναφέρει επί λέξει ότι: «Ο
προσωρινό

ανάδοχος

κατά

το

στάδιο

υποβολής

του

(υπό)φακέλου

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» (08/04/2020) με κωδικό
προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ ... είχε υποβάλει τα εξής Πιστοποιητικά: •Το υπ'αριθμ.
ΣΔΠ ... πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα
με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 του φορέα πιστοποίησης ... ,
με Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 25 Ιανουαρίου 2020 και Ημερομηνία Λήξης
Ισχύος Πιστοποιητικού: 25 Ιανουαρίου 2021 •Το υπ'αριθμ. ΣΔΠ

...

πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 του φορέα πιστοποίησης ... , με
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 25 Ιανουαρίου 2020 και Ημερομηνία Λήξης
Ισχύος Πιστοποιητικού: 25 Ιανουαρίου 2021 •Το υπ'αριθμ. ΣΔΥΑΕ …
πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 του φορέα
πιστοποίησης ... ., με Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 25 Ιανουαρίου 2020 και
Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Πιστοποιητικού: 25 Ιανουαρίου 2021. Με βάση τα
ανωτέρω προκύπτει ότι η αναθέτουσα αρχή διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά και
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (24/07/2020), τα οποία αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του
προσωρινού αναδόχου με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως απαιτείται στην παράγραφο 2.2.7 της
υπ'αριθμ. ... Διακήρυξης με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΜΞΗΣ ΤΟΥ
Χ.Υ.Τ.Α ... & …». Και τούτο διότι, κατά τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας,
κρίσιμο είναι η προσκόμιση από τον προσωρινό ανάδοχο πιστοποιητικών ΙSΟ
6
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9001:2008 και ΙSΟ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχα από
ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, ΣΕ ΙΣΧΥ κατά το στάδιο της
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, το γεγονός δε ότι ο προσωρινός
ανάδοχος κατά το στάδιο υποβολής του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» (08/04/2020) με κωδικό προσφοράς
ΕΣΗΔΗΣ ... είχε υποβάλει τα ανωτέρω Πιστοποιητικά με Ημερομηνία Έναρξης
Ισχύος: 25 Ιανουαρίου 2020 και Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Πιστοποιητικού: 25
Ιανουαρίου

2021

ουδεμία

επιρροή

ασκεί

για

την

αξιολόγηση

των

δικαιολογητικών κατακύρωσης.
10. Επειδή, με το από 28.08.2020 έγγραφό της, η αναθέτουσα αρχή
εκφράζει τις απόψεις της επί της Προσφυγής, υποστηρίζοντας ειδικότερα τα
εξής : Αναφορικά με τον πρώτο λόγο προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
υποστηρίζει ότι ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το στάδιο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατέθεσε το υπ’ αριθμ. ... πιστοποιητικό του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο ναι μεν εκδόθηκε σε χρόνο
πέρα των 30 ημερών από την υποβολή του (12.03.2020), πλην όμως φέρει
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος ο οποίος δεν έχει παρέλθει, ήτοι «ισχύει μέχρι την
31-12-2020». Ως εκ τούτου υπάγεται στην εξαίρεση της άνω περίπτωσης του
όρου 2.2.4. (εκτός εάν…φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος) και εφόσον είναι
σε ισχύ αποδεικνύει ότι ο ανάδοχος τυγχάνει επαγγελματικά ικανός και
επομένως πληροί την απαίτηση για την κάλυψη του κριτηρίου επιλογής του
άρθρου 2.2.4. της διακήρυξης. Αναφορικά με τον δεύτερο λόγο προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει ότι ο προσωρινός ανάδοχος κατά το στάδιο
υποβολής

του

(υπό)

φακέλου

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής

-

Τεχνική

προσφορά» (08/04/2020) με κωδικο προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ ... είχε υποβάλει τα
εξής Πιστοποιητικά: 1) Το υπ’ αριθμ. ΣΔΠ

...

πιστοποιητικό εφαρμογής

συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN
ISO 9001:2015 του φορέα πιστοποίησης ... ., με Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος:
25 Ιανουαρίου 2020 και Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Πιστοποιητικού: 25
Ιανουαρίου 2021,

2) Το υπ’ αριθμ. ΣΠΔ
7
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συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN
ISO 14001:2015 του φορέα πιστοποίησης ... ., με Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος:
25 Ιανουαρίου 2020 και Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Πιστοποιητικού: 25
Ιανουαρίου 2021, 3) Το υπ’αριθμ. ΣΔΥΑΕ

...

πιστοποιητικό εφαρμογής

συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN
1801:2008/OHSAS 18001:2007 του φορέα πιστοποίησης ... ., με Ημερομηνία
Έναρξης Ισχύος: 25 Ιανουαρίου 2020 και Ημερομηνία Λήξης Ισχύος
Πιστοποιητικού: 25 Ιανουαρίου 2021. Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι η
αναθέτουσα αρχή, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (24/07/2020), διέθετε ήδη τα ΙΣΧΥΟΝΤΑ δικαιολογητικά του
αναδόχου που αποδεικνύουν την πλήρη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας και τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως
απαιτείται από την παράγραφο 2.2.7 της υπ’ αριθμ. ... Διακήρυξης και ορθώς
τα συνεκτίμησε και τα αποδέχθηκε κατά την κατακύρωση. Μάλιστα, τόσο το
Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου, όσο και τα Πιστοποιητικά εφαρμογής
συστήματος Ποιότητας, Διαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής είναι
κατατεθειμένα στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, με αύξοντα συστημικό
αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ: ... (αριθμ. προσφοράς ... του οικονομικού φορέα με την
επωνυμία « ... »). Επομένως ως εκ του περισσού ο προσωρινός ανάδοχος
προσκόμισε στον υπό φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα
πιστοποιητικά ISO που είχαν ημερομηνία λήξης την 25-1-2020 και βέβαια το
γεγονός αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, αφού αυτό που
αποδεικνύεται είναι η διαχρονική συμμόρφωσή του με τα εν λόγω πρότυπα.
11. Επειδή, επί της Προσφυγής παρεμβαίνει ο προσωρινός
ανάδοχος για το Τμήμα Α’ « ... », με δ.τ. « ... »

με την από 27.08.2020

Παρέμβασή του, η οποία ασκήθηκε εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 362
παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 7 του Π.Δ.39/2017, καθότι η υπόψη
Προσφυγή κοινοποιήθηκε σε αυτόν μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στις 24.08.2020 και η Παρέμβαση ασκήθηκε εντός
της δεκαήμερης προς τούτο προθεσμίας. Ο δε παρεμβαίνων έχει προφανές
8
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έννομο συμφέρον να παρέμβει, ζητώντας την διατήρηση της ισχύος της
προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που στρέφεται κατά της αναδείξεώς
του ως αναδόχου για το Τμήμα Α’. Ειδικότερα, αντικρούοντας ως αβάσιμες τις
αιτιάσεις περί του πρώτου λόγου προσφυγής, ο παρεμβαίνων υποστηρίζει ότι
κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατέθεσε στην
αναθέτουσα αρχή το υπ’αριθ.

Πιστοποιητικό του Επαγγελματικού

...

Επιμελητηρίου Αθηνών περί της απόδειξης της εγγραφής της στο Μητρώο του
Επιμελητηρίου, το οποίο φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος μέχρι 31-12-2020,
και επιπλέον κατέθεσε στην αναθέτουσα αρχή και το υπ’αριθ. πρωτ. … /23-72020 Γενικό Πιστοποιητικό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα Μητρώου /Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. περί της απόδειξης της εγγραφής της
Επιχείρησης και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εξ’ αυτών συνάγεται ότι το
συγκεκριμένο πιστοποιητικό υπ’αριθ. ... , το οποίο κατατέθηκε στο στάδιο της
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, φέρει συγκεκριμένο χρόνο
ισχύος μέχρι 31-12-2020 και συνεπώς πληρούται η απαίτηση για την κάλυψη
του κριτηρίου επιλογής του άρθρου 2.2.4. της Διακήρυξης. Αντικρούοντας ως
αβάσιμες τις αιτιάσεις περί του δεύτερου λόγου προσφυγής, η παρεμβαίνουσα
αναφέρεται ειδικά στα πιστοποιητικά ISO που προσκόμισε ως εξής : 1) το υπ
αριθ. ΣΔΠ ...

Πιστοποιητικό -το οποίο υπεβλήθη εντός του φακέλου

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά- εκδόθηκε από τον Φορέα
Πιστοποίησης και Ελέγχου στα πλαίσια του τριετούς κύκλου πιστοποίησης με
ημερομηνίας λήξης 24-1-2022 και αφού προηγουμένως εμπρόθεσμα είχε
διενεργηθεί η απαιτούμενη ετήσια επιθεώρηση από τον Φορέα Πιστοποίησης
και αποτελεί συνέχεια του ισχύοντος

αρχικά εκδοθέντος υπ αριθ. ΣΔΠ ...

Πιστοποιητικού, 2) Το υπ αριθ. ΣΠΔ

...

Πιστοποιητικό ανάπτυξης και

εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 150 14001: 2015 του φορέα πιστοποίησης ... .,
φέρει ημερομηνία

εκδόσεως 28 Ιανουαρίου 2019, ημερομηνία αρχικής

πιστοποίησης 25 Ιανουαρίου 2019 και ημερομηνία λήξης του 3ετούς κύκλου
πιστοποίησης την 24 Ιανουαρίου 2022. Η αναφερόμενη στο Πιστοποιητικό
ημερομηνία λήξης ισχύος 25 Ιανουαρίου 2020 θα ίσχυε εφόσον είχε
9
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παραληφθεί η διενέργεια των απαιτούμενης ετήσιας, εντός δωδεκαμήνου
από

την

ημερομηνία

προαναφερόμενο

έκδοσης

Πιστοποιητικό

επιθεώρησης
αναφέρεται

επιτήρησης.

ρητά

ότι:

«Το

Στο
παρόν

πιστοποιητικό, ισχύει υπό την προϋπόθεση διενέργειας των απαιτούμενων
ετήσιων, εντός δωδεκαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης επιθεωρήσεων
επιτήρησης και υπόκειται στους κανονισμούς της

... .». Η ως άνω

προβλεπόμενη ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης διενεργήθηκε εμπρόθεσμα και
εντός του χρονικού διαστήματος του δωδεκάμηνου και προς τούτο εκδόθηκε
από τον φορέα πιστοποίησης
ανάπτυξης και εφαρμογής

το υπ αριθ. ΣΠΔ

...

Συστήματος

Περιβαλλοντικής

...

Πιστοποιητικό
Διαχείρισης,

το

οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 14001: 2015 την 25
Ιανουαρίου 2020, το οποίο αποτελεί συνέχεια της ισχύος του υπ’αριθ. ΣΠΔ ...
Πιστοποιητικού και στο οποίο

γίνεται

επίσης ρητή αναφορά τόσο της

ημερομηνίας λήξης του 3ετους κύκλου πιστοποίησης την 24 Ιανουαρίου
2022, όσο και της ημερομηνίας αρχικής πιστοποίησης [ του υπ αριθ. ΣΠΔ
...

Πιστοποιητικού] την 25 Ιανουαρίου 2019. Από τα προαναφερόμενα

συνάγεται ότι το υπ αριθ. ΣΔΠ ... Πιστοποιητικό -το οποίο υπεβλήθη εντός του
φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά-, εκδόθηκε από τον
Φορέα

Πιστοποίησης και

Ελέγχου

στα πλαίσια του τριετούς κύκλου

πιστοποίησης με ημερομηνίας λήξης 24-1-2022 και αφού προηγουμένως
εμπρόθεσμα είχε διενεργηθεί η

απαιτούμενη ετήσια επιθεώρηση από τον

Φορέα Πιστοποίησης και αποτελεί συνέχεια του ισχύοντος αρχικά εκδοθέντος
υπ αριθ. ΣΔΠ ... Πιστοποιητικού. 3) Το υπ αριθ. ΣΔΥΑΕ ... Πιστοποιητικό
ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας
στην

εργασία

, το οποίο

ανταποκρίνεται

στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ

1801:2008/OHSAS 18001:2007 του φορέα πιστοποίησης ... ., το οποίο φέρει
ημερομηνία εκδόσεως 28 Ιανουαρίου 2019, ημερομηνία αρχικής πιστοποίησης
25 Ιανουαρίου 2019 και ημερομηνία λήξης 3ετους κύκλου πιστοποίησης
την 12 Μαρτίου 2021. Η αναφερόμενη στο Πιστοποιητικό ημερομηνία λήξης
ισχύος 25 Ιανουαρίου 2020 θα ίσχυε εφόσον είχε παραληφθεί η διενέργεια
των

απαιτούμενης

ετήσιας,

εντός
10
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έκδοσης επιθεώρησης επιτήρησης. Στο προαναφερόμενο Πιστοποιητικό
αναφέρεται ρητά ότι : «Το παρόν πιστοποιητικό, ισχύει υπό την προϋπόθεση
διενέργειας των απαιτούμενων ετήσιων, εντός δωδεκαμήνου
ημερομηνία

έκδοσης

κανονισμούς της

επιθεωρήσεων

... ». Η

ως

άνω

επιτήρησης διενεργήθηκε εμπρόθεσμα

επιτήρησης
προβλεπόμενη

και

από την

υπόκειται

ετήσια

στους

επιθεώρηση

και εντός του χρονικού διαστήματος

του δωδεκάμηνου και προς τούτο εκδόθηκε από τον φορέα πιστοποίησης ...
το υπ αριθ. ΣΔΥΑΕ ... Πιστοποιητικό ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος
Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία , το οποίο ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 την 25 Ιανουαρίου 2020,
το οποίο αποτελεί συνέχεια της

ισχύος του

υπ’αριθ.

ΣΔΥΑΕ

...

Πιστοποιητικού και στο οποίο γίνεται επίσης ρητή αναφορά της ημερομηνίας
λήξης της πιστοποίησης την 12 Μαρτίου 2021 και της ημερομηνίας αρχικής
πιστοποίησης [του υπ αριθ. ΣΔΥΑΕ ... Πιστοποιητικού] την 25 Ιανουαρίου
2019. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι το υπ αριθ. ΣΔΥΑΕ ... Β /19
Πιστοποιητικό -το οποίο υπεβλήθη εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά-, εκδόθηκε από τον Φορέα Πιστοποίησης και
Ελέγχου στα πλαίσια του τριετούς κύκλου πιστοποίησης με ημερομηνίας λήξης
12-3-2021 και αφού προηγουμένως εμπρόθεσμα είχε διενεργηθεί

η

απαιτούμενη ετήσια επιθεώρηση από τον Φορέα Πιστοποίησης και αποτελεί
συνέχεια του ισχύοντος

αρχικά εκδοθέντος υπ αριθ. ΣΔΥΑΕ

... Α /19

Πιστοποιητικού. Ενόψει των ανωτέρω, κατά την παρεμβαίνουσα συνάγεται ότι η
επιχείρηση είχε καταθέσει

και

η αναθέτουσα αρχή διέθετε κατά το χρόνο

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ήτοι την 24-07-2020, το σύνολο
των εν ισχύ

δικαιολογητικών εκ των οποίων αποδεικνύονταν η πλήρης

συμμόρφωση της επιχείρησής της με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία απαιτούντο από τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2.2.7. της διακήρυξης.
12. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η Διακήρυξη του διαγωνισμού
αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει τον Διαγωνισμό και δεσμεύει, τόσο
11
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την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 3703/2010, 53/2011, ΕΣ
Πράξεις Tµήµατος VI 78/2007, 19/2005, 31/2003 κλπ), όσο και τους
διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση ουσιωδών διατάξεων της Διακήρυξης οδηγεί
σε ακυρότητα των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, με τις οποίες
εγκρίνονται οι επιμέρους φάσεις της διαδικασίας, καθώς και το αποτέλεσμα του
Διαγωνισμού (ΣτΕ 2772/1986, 3670/1992, 2137/1993 κλπ). Αντιστοίχως, η
παράβαση τέτοιων διατάξεων της Διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους,
καθιστά απαράδεκτες τις υποβληθείσες προσφορές τους. Άλλωστε, η αρχή της
δεσμευτικότητας της Διακήρυξης κατοχυρώνεται και στο ενωσιακό δίκαιο, αφού
κάθε απόκλιση από τους όρους αυτής, αποτελεί παραβίαση της αρχής της
ισότητας των διαγωνιζομένων (ΔΕΕ, Απόφαση της 18.10.2001, Υπόθεση C19/00 Siac Construction Ltd, σκέψεις 34 και 44, ΔΕΕ, Απόφαση της 25.04.1996,
Υπόθεση C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, σκέψη 54 κλπ).
13. Επειδή, κατά πάγια επίσης νομολογία έχει κριθεί ότι, όλες οι
διατάξεις της Διακήρυξης καθιερώνουν ουσιώδεις όρους με εξαίρεση εκείνες για
τις οποίες προκύπτει το αντίθετο, με συνέπεια, ελλείψει αντίθετης ρητής
διάταξης, τυχόν παραβίαση διατάξεων που αφορούν τον τρόπο υποβολής των
προσφορών των διαγωνιζομένων συνεπάγεται το απαράδεκτο αυτών (Ελ. Συν.
VI Τμήμα, Αποφ. 24995, 1949/2009. Πρ. 115, 10/2008, 222/2005, Ζ΄ Κλιμάκιο,
Πρ. 116/2012, 1177/2009), πολλώ δε μάλλον όταν υφίσταται ρητή πρόβλεψη
ότι συγκεκριμένος όρος τίθεται επί ποινή αποκλεισμού.
14. Επειδή, η αρχή της τυπικότητας, η οποία διέπει γενικά τη
διενέργεια των διαγωνισμών (ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α.
228/2013, 111/2006, 597/2007) εξυπηρετεί τις ανάγκες της διαφάνειας, της
αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και της ευχερούς εξέτασης
και αξιολόγησής τους (Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ Έκδοση,
Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2017, σελ. 195 επ.). Σύμφωνα, δε, με την εν λόγω αρχή,
δεν επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακήρυξης, οι οποίες
θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων στοιχείων που
απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Ο όλος μηχανισμός
12
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υποβολής και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής διέπεται από την ως
άνω αρχή της τυπικότητας, δηλαδή της διαφανούς και αυστηρής διαδικασίας
του διαγωνισμού, κατά την οποία η νομιμότητα συμμετοχής προϋποθέτει την
εκπλήρωση τυπικών προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν, καθώς
επίσης και να αποδεικνύονται κατά τον χρόνο και εντός των αποκλειστικών
προθεσμιών που ορίζονται στην Διακήρυξη.
15. Επειδή, κατά τους όρους της επίμαχης διακήρυξης προβλέπονται τα
εξής

:

Στην παράγραφο

2.2.4

με

τίτλο

:

«Καταλληλότητα

άσκησης

επαγγελματικής δραστηριότητας» προβλέπεται ότι : «Οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα
καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της
επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
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δημόσια αρχή με τα οποία να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους. Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν σε ισχύ
άδεια λειτουργίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α 164) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από το
Ν. 3206/2003 ( ΦΕΚ Α 298) και τον Ν. 3707/2008 N.2518/97 & Ν3707/2008,
άρθρο 2» και στην παράγραφο 2.2.7. με τίτλο «Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» προβλέπεται ότι : «Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν
να συμμορφώνονται με πιστοποιητικά διαχείρισης συστημάτων ποιότητας &
υγείας και ασφάλειας στην εργασία στο πεδίο εφαρμογής του αντικειμένου της
σύμβασης ήτοι «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ... & … ».
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ: i. Πιστοποιητικό εφαρμογής
συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO
9001:2008 ή αντίστοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. ii.
Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος Διαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και
Υγιεινής σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή
αντίστοιχο από ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης». Εν συνεχεία,
στην παράγραφο 2.2.9.2. της διακήρυξης προβλέπεται ότι : «Α. Το δικαίωμα
συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς
πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν,
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι», στην παράγραφο 2.2.9.2. B.2.
προβλέπεται ότι : « Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
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προσκομίζουν: α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά
τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. β) αντίγραφο σε ισχύ άδειας
λειτουργίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.
2518/1997 (ΦΕΚ Α 164) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού
αυτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από το Ν. 3206/2003
( ΦΕΚ Α 298) και τον Ν. 3707/2008 N.2518/97 & Ν3707/2008, άρθρο 2.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης
του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος» και στην
παράγραφο 2.2.9.2. Β.5. προβλέπεται ότι :

«Για την απόδειξη της

συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν : I. Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο από
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ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. II. Πιστοποιητικό εφαρμογής
συστήματος Διαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο από ευρωπαϊκό
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης».
16. Επειδή, αναφορικά με τον πρώτο λόγο προσφυγής, και δη τον
ισχυρισμό της προσφεύγουσας περί μη προσκόμισης από την προσωρινή
ανάδοχο και δη παρεμβαίνουσα « ... », κατά το στάδιο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, αποδεικτικού σε ισχύ για την καταλληλότητα άσκησης της
επαγγελματικής της δραστηριότητας, διατυπώνονται τα εξής :

Εκ των

οριζομένων στις παραγράφους 2.2.4. και 2.2.9.2. Β.2 της διακήρυξης προκύπτει
ότι για την απόδειξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας οι διαγωνιζόμενοι
καλούνται να υποβάλλουν κατά το στάδιο της κατακύρωσης βεβαίωση
εγγραφής τους στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, με την οποία πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, εκδόσεως έως 30
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
εκτός εάν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Εν
προκειμένω, κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης στις
24.07.2020, η προσωρινή ανάδοχος και δη παρεμβαίνουσα « ... » προσκόμισε
το υπ’αριθ. πρωτ.

... /12.03.2020 πιστοποιητικό του Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Αθηνών εκ του οποίου προκύπτει η εγγραφή της σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά της «Υπηρεσίες Φύλαξης», με ημερομηνία ισχύος, όπως
ρητώς αναγράφεται στο σώμα του, έως τις 31.12.2020. Το εν λόγω
πιστοποιητικό, αν και έχει εκδοθεί στις 12.03.2020, ήτοι σε χρόνο πέραν των
τριάντα (30) ημερών πριν την υποβολή του, υποβλήθηκε νομίμως, καθότι, ως
σαφώς ορίζεται στην παράγραφο 2.2.9.2. Β.2 της διακήρυξης, φέρει εκ των
προτέρων συγκεκριμένο χρόνο ισχύος έως τις 31.12.2020, και συνεπώς δεν
ενδιαφέρει ο χρόνος εκδόσεώς του. Ενόψει των ανωτέρω απορρίπτονται ως
αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας, γενομένων δεκτών των περί του
αντιθέτου ισχυρισμών της παρεμβαίνουσας.
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17. Επειδή, αναφορικά με τον δεύτερο λόγο προσφυγής ισχυρισμούς της
προσφεύγουσας περί μη προσκόμισης από την προσωρινή ανάδοχο και δη
παρεμβαίνουσα « ... », κατά το στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, των
κατάλληλων πιστοποιήσεων ISO σε ισχύ, διατυπώνονται τα εξής :

Εκ των

οριζομένων στις παραγράφους 2.2.7 και 2.2.9.2. Β.5. της διακήρυξης προκύπτει
ότι προς απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και ασφάλειας οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να προσκομίσουν ως
δικαιολογητικά κατακύρωσης πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης
ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο σε ισχύ, και
πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης εργασιακής ασφάλειας και
υγιεινής κατά το πρότυπο 1801:2008/QHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο σε ισχύ.
Εν προκειμένω, η προσωρινή ανάδοχος και δη παρεμβαίνουσα « ... »
προσκόμισε

εντός

του

φακέλου

δικαιολογητικών

συμμετοχής-τεχνικής

προσφοράς τις εξής πιστοποιήσεις : 1) το πιστοποιητικό EΛΟΤ EN ISO
9001:2015 (αριθμός πιστοποιητικού ΣΔΠ

... ), με ημερομηνία αρχικής

πιστοποίησης 25.01.2019, ημερομηνία έκδοσης και ισχύος του παρόντος
πιστοποιητικού 25.01.2020, ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού
25.01.2021 και ημερομηνία λήξης του 3ετούς κύκλου πιστοποίησης 24.01.2022,
2) το πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ISO EN 14001:2015 (αριθμός πιστοποιητικού ΣΠΔ
... ), με ημερομηνία αρχικής πιστοποίησης 25.01.2019, ημερομηνία έκδοσης και
ισχύος του παρόντος πιστοποιητικού 25.01.2020, ημερομηνία λήξης ισχύος του
πιστοποιητικού

25.01.2021

και

ημερομηνία

λήξης

του

3ετούς

κύκλου

πιστοποίησης 24.01.2022 και 3) το πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS
18001:2007 (αριθμός πιστοποιητικού ΣΔΥΑΕ

... ), με ημερομηνία αρχικής

πιστοποίησης 25.01.2019, ημερομηνία έκδοσης και ισχύος του παρόντος
πιστοποιητικού 25.01.2020, ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού
25.01.2021 και ημερομηνία λήξης πιστοποίησης 12.03.2021. Τα παραπάνω
πιστοποιητικά εκδόθηκαν όλα σε συνέχεια της αρχικής πιστοποιήσεως
(Ιανουάριος 2019) και αφότου προηγουμένως έλαβε χώρα η απαιτούμενη
ετήσια επιθεώρηση επιτηρήσεως. Ως άλλωστε αναγράφεται ρητώς και στο
σώμα τους : «Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει υπό την προϋπόθεση διενέργειας
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των απαιτούμενων ετήσιων, εντός δωδεκαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης,
επιθεωρήσεων επιτήρησης και υπόκειται στους κανονισμούς της ... .». Ενόψει
των ανωτέρω, η προσωρινή ανάδοχος « ... » απέδειξε πλήρως τη συμμόρφωσή
της προς τις απαιτήσεις πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας, η
δε προσφορά της δεν δύναται να απορριφθεί εκ του λόγου ότι κατά το χρόνο
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης υπεβλήθηκαν εκ του περισσού
μόνον οι αρχικές πιστοποιήσεις, εφόσον από την πλήρη φάκελο της
προσφοράς της προκύπτουν τα ζητούμενα. Τούτων δοθέντων απορρίπτονται
ως αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας, γενομένων δεκτών των περί
του αντιθέτου ισχυρισμών της παρεμβαίνουσας.
18. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η με ΓΑΚ 1157/2020 Προσφυγή
απορρίπτεται ως αβάσιμη ενώ γίνεται δεκτή η ασκηθείσα Παρέμβαση.
19. Επειδή, το παράβολο που κατέθεσε η προσφεύγουσα επί της με ΓΑΚ
… Προσφυγής, ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ... , ποσού 650,00 ευρώ,
πρέπει να καταπέσει.

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την με ΓΑΚ 1157/2020 Προσφυγή.
Δέχεται την ασκηθείσα Παρέμβαση.
Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου ποσού 650,00 ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, στις 25 Σεπτεμβρίου
2020, και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 15 Οκτωβρίου 2020.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Μαρία Μανδράκη

Αλεξάνδρα Παπαχρήστου
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