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ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 27-3-2019 με την εξής σύνθεση:
Σταυρούλα Κουρή - Πρόεδρος και Εισηγήτρια, Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου και
Μαρία Ελένη Σιδέρη, Μέλη.
Για να εξετάσει: την από 15-2-2019 (ημεροχρονολογία ανάρτησης
στον

ηλεκτρονικό

προσφυγή

με

τόπο

Γενικό

του

διαγωνισμού

Αριθμό

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Κατάθεσης

(ΓΑΚ)

-

προδικαστική

Αρχή

Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 324/14-3-2019 του οικονομικού φορέα
«… ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπούμενης.
Κατά του αναθέτοντα φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ …Α.Ε.»,
νόμιμα εκπροσωπούμενου, ως και
Την από 27-2-2019 παρέμβαση της εταιρίας «ΤΟΠ… Α.Ε.», νομίμως
εκπροσωπούμενης.

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Σταυρούλα Κουρή.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο

1.

Eπειδή, με τη με ΓΑΚ ΑΕΕΠ 324/14-3-2019 προδικαστική

προσφυγή η προσφεύγουσα εταιρία με την επωνυμία «… ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» επιδιώκει την ακύρωση του υπ’ αριθ. 2/1-22019 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του αναθέτοντα φορέα
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ …Α.Ε.» κατά το μέρος που με αυτό δεν κρίθηκαν
απορριπτέες οι τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό
οικονομικών φορέων «…Α.Ε.» και «…IKE – …Ο.Ε.» εκ του λόγου της μη
συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών τους με τον όρο 2.2.7. της
1
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διακήρυξης περί των απαιτούμενων προτύπων διασφάλισης ποιότητας και
προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και την αναμόρφωση της
προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που δεν διέλαβε προσήκουσα
αιτιολογία της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων
εταιριών κατά τρόπο ώστε να καθίσταται σαφής και διακριτή η αιτιολογία, επί
τη βάσει της οποίας διαμορφώθηκε η τεθείσα στο προσβαλλόμενο πρακτικό
αριθμητική βαθμολογία των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, ανά
κριτήριο. Με την από 27-2-2019 παρέμβαση η εταιρία «… Α.Ε.» επιδιώκει τη
διατήρηση του κύρους της προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που με
αυτήν δεν απορρίφθηκε η συμμετοχή της για τον ως άνω λόγο.
2.

Επειδή, με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 32695.10/13-12-2018 διακήρυξη

προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση της
σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛ… ΑΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MUSE ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020» και πιο
συγκεκριμένα των Πακέτων Εργασίας (ΠΕ): 1 (Διαχείριση και Συντονισμός), 2
(Πληροφόρηση και δημοσιότητα), 3 (Ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας
για ένα διασυνοριακό δίκτυο, στην περιοχή της Αδριατικής και Ιονίου,
μουσείων Λιμένων ως στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς), 4
(Εφαρμόζοντας ένα αναπτυξιακό σχέδιο ενός μουσείου Λιμένα στοχεύοντας
στην ώθηση των πολιτιστικών και φυσικών αξιών και στην βελτίωση της
ελκυστικότητας του), 5 (Ενισχύοντας τις υπηρεσίες και υποδομές των
Ναυτικών Μουσείων για την ανάπτυξη του πολιτιστικού, φυσιολατρικού και
επιστημονικού τουρισμού) και 6 (Δράσεις εκτός επιλέξιμης περιοχής). Η υπό
ανάθεση σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V-A
Greece-Italy 2014-2020, έχει προϋπολογισθείσα αξία 135.580,00€ (πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ), CPV 72224000-1 και 71356300-1, διάρκεια έως την 313-2020, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών η 7-1-2019 ώρα 23.59. Η εν λόγω
διακήρυξη

καταχωρήθηκε

στο

ΚΗΜΔΗΣ

την

21-11-2018

με

ΑΔΑΜ

18PROC004040708 και καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με Συστηµικό
2
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Αριθµό

α/α …. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν τις προσφορές τους τρείς (3)

οικονομικοί φορείς, ήτοι η ένωση εταιριών «…IKE –…Ο.Ε.», η εταιρία «…–
…ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η εταιρία «…ΕΠΕ». Κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή Διαγωνισμού με το υπ’ αρ. 1/8-12019

Πρακτικό

της

εισηγήθηκε

την αποδοχή

της

συμμετοχής

των

συμμετεχουσών «…ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «…ΕΠΕ» και την απόρριψη
της συμμετοχής της προσφεύγουσας και βαθμολόγησε τις δύο εταιρίες ως
εξής

:

«Από

τον

έλεγχο

της

πληρότητας

και

κανονικότητας

των

δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν, προέκυψε ότι οι οικονομικοί φορείς: …
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και …ΕΠΕ προσκόμισαν όλα τα αναγκαία, σύμφωνα με
την παρ. 2.4.3 της διακήρυξης δικαιολογητικά, τα οποία βρίσκονται εντάξει.
Όμως στα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα ‘Ένωση Εταιρειών …-IKE
…Ο.Ε.’ διαπιστώθηκαν οι κάτωθι ελλείψεις: 1. Τα βιογραφικά σημειώματα που
παρουσιάζονται για την τεκμηρίωση της εμπειρίας και εξειδίκευσης της ομάδας
έργου δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ
56902/215/ΦΕΚ Β 2-6-2017, άρθρο 8 παρ. 3. 2. Το στέλεχος της ομάδας
έργου …δεν τεκμηριώνει την απαιτούμενη εμπειρίας στο υποβληθέν ΤΕΥΔ και
βάσει του βιογραφικού του σημειώματος δεν τεκμηριώνει 3ετή επαγγελματική
εμπειρία στη υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων
έργων. 3. Το στέλεχος της ομάδας έργου …δεν τεκμηριώνει την απαιτούμενη
εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων με το αντικείμενο της σύμβασης έργο.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η συμμετοχή των οικονομικών φορέων …ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και …ΕΠΕ πρέπει να γίνει δεκτή και να απορριφθεί, ως
απαράδεκτη, η συμμετοχή του οικονομικού φορέα ‘Ένωση Εταιρειών …-IKE
…Ο.Ε.’. Ακολούθως η ΕΔ, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή της, προέβη σε
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των οικονομικών φορέων …ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και …ΕΠΕ.». Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού με το ίδιο ως
άνω υπ’ αρ. 1/8-1-2019 Πρακτικό της προέβη σε αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς των ως άνω δύο συμμετεχουσών ως εξής:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ1
1.1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Μεθοδολ
ογία Υλοποίησης
Κατανόη
ση και αξιολόγηση

…ΑΝΩΝΥΜΗ

…ΕΠΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

70%
40%
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1.2

Κ2

2.1

των στόχων και
ιδιαιτεροτήτων του
έργου
και
ενσωμάτωσή τους
στην
προσέγγιση
του έργου
Μεθοδολ
ογία και μέσα για
την υλοποίηση του
έργου
Ομάδα
Έργου – Τεχνική
Υποστήριξη Έργου
Οργανωτ
ική
αποτελεσματικότητα
της Ομάδας Έργου

30%

Διοικητικό

100

30%

100

100

100%

100

100

30%

ΑΘΡ
ΟΙΣΜΑ
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Το

100

Συμβούλιο

του

αναθέτοντα

φορέα

με

την

προσβαλλόμενη απόφασή του, όπως αυτή αποτυπώνεται στο με αρ.2/1-22019 Πρακτικό του, ενέκρινε το προαναφερθέν με αρ. 1/8-1-2019 Πρακτικό
της Επιτροπής Αξιολόγησης, απέρριψε τη συμμετοχή της ένωσης εταιριών
«…IKE

–…Ο.Ε.»,

έκανε

δεκτές

τις

προσφορές

των

ανωτέρω

δύο

συμμετεχουσών εταιριών «…ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «…ΕΠΕ» και όρισε
ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 14-2-2019.
3.

Επειδή, ήδη έχει εκδοθεί η με αρ. 329, 330/2019 απόφαση της

ΑΕΠΠ, με την οποία ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση του
αναθέτοντα φορέα και με την οποία κρίθηκε ότι εσφαλμένα αποκλείσθηκε η
τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας ένωσης εταιριών «…IKE –…Ο.Ε.»
για τους λόγους που η προσβαλλόμενη απόφαση διέλαβε και εσφαλμένα
έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρίας «…Α.Ε.», αφού τέσσερα (4)
υποβληθέντα ΤΕΥΔ των παρεχόντων δάνεια ικανότητα σε αυτήν δεν
υπογράφηκαν με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
4.

Επειδή, το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας καταρχήν

στοιχειοθετείται στο γεγονός ότι έχει υποβάλλει νομίμως και εμπροθέσμως
την προσφορά της στον υπόψη διαγωνισμό, προσδοκώντας εύλογα να της
ανατεθεί η εκτέλεση της δημοπρατούμενης σύμβασης. Επιπροσθέτως και
σύμφωνα με την προσφάτως εκδοθείσα απόφαση 30/2019 της Επιτροπής
4
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Αναστολών

του

ΣτΕ:

«[…]

οριστικώς

αποκλεισθείς

θεωρείται

ο

διαγωνιζόμενος, ο οποίος είτε δεν εστράφη κατά της πράξης αποκλεισμού
του, περίπτωση προς την οποία εξομοιώνεται και η εκ των υστέρων υποβολή
παραιτήσεως από την τυχόν ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή ή το
ασκηθέν ένδικο βοήθημα (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 144/2018), είτε εστράφη μεν κατ’
αυτής, πλην, όμως, ο αποκλεισμός του κατέστη οριστικός, με τη δημοσίευση
απορριπτικής αιτήσεως ακυρώσεώς του αποφάσεως, η οποία, κατ’ αυτόν τον
τρόπο, περιεβλήθη την ισχύ δεδικασμένου. Οριστικώς αποκλεισθείς δεν
θεωρείται, αντιθέτως, ο διαγωνιζόμενος του οποίου η προδικαστική
προσφυγή απερρίφθη μεν με απόφαση της Α.Ε.Π.Π., πλην, όμως, δεν έχει
παρέλθει η προθεσμία για την άσκηση κατ’ αυτής αιτήσεως ακυρώσεως ή
αιτήσεως αναστολής του άρθρου 372 του ν. 4412/2016…..» μετ’ εννόμου
συμφέροντος

για

τον

προσφεύγοντα

εξετάζεται

η

εν

προκειμένω

προδικαστική προσφυγή όσον αφορά τη συμμετέχουσα στο διαγωνισμό
εταιρία «…Α.Ε.», καίτοι τούτη, με βάση την προαναφερθείσα υπ’ αρ. 329,
330/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ κρίθηκε αποκλειστέα.
5.

Επειδή, για την άσκηση της εξεταζόμενης προδικαστικής

προσφυγής έχει κατατεθεί, δεσμευθεί και πληρωθεί το με στοιχεία …νόμιμο
παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ.1 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5
παρ.1 του Π.Δ. 39/2017, ποσού 677,90 €, όπως αυτό υπολογίζεται σε
ποσοστό 0.5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας του αντικειμένου της
σύμβασης, στο οποίο αφορά η υπόψη προσφυγή.
6.

Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός ενόψει του αντικειμένου του και

της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ποσού 135.580€, ήτοι ανώτερης αξίας
των 60.000 €, σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως και
του χρόνου αποστολής δημοσίευσής του, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
Ν. 4412/2016 και στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π., και συνεπώς παραδεκτώς
κατά τούτο ασκείται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.
7.

Επειδή,

η

με

ΓΑΚ

ΑΕΠΠ

324/14-3-2019

Προδικαστική

Προσφυγή έχει κατατεθεί εμπροθέσμως την 11-2-2019, 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 σε ορθή επανάληψη αναρτήθηκε
στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και κοινοποιήθηκε
5
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στους ενδιαφερόμενους στις 6-2-2019, οπότε και έλαβαν γνώση αυτής οι
συμμετέχοντες. Ωστόσο σημειώνεται ότι ο αναθέτων φορέας μόλις την 14-32019 κοινοποίησε τούτη προς την ΑΕΠΠ, οπότε η τελευταία έλαβε γνώση
της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 πδ 39/2018.
8.

Επειδή, ειδικότερα, με την ως άνω προσφυγή οι οικονομικός

φορέας βάλλει κατά του ανωτέρω Πρακτικού του Δ.Σ. του αναθέτοντα
φορέα, υποστηρίζοντας τα ακόλουθα : 1. Όσον αφορά την προσφορά της
εταιρίας «…Α.Ε.» προβάλλει τα εξής: Η διαγωνιζόμενη εταιρία με την
επωνυμία «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει συμπεριλάβει στην τεχνική της
έκθεση (σελίδες 98 και 99) τα πιστοποιητικά της ISO 9001:2015 και ISO
14001:2015 στα οποία αναγράφονται ως πεδία εφαρμογής: (α) Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, ανάπτυξης & διαχείρισης έργων και
προγραμμάτων και (β) Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων. Επιπλέον στα
σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ (Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Δ: Συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) που έχει
επισυνάψει με την προσφορά της, η εν λόγω διαγωνιζόμενη δεν κάνει καμία
άλλη

επιπλέον

αναφορά

σχετικά

με

τα

πεδία

εφαρμογής

των

πιστοποιητικών. Εκ των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι η συνδιαγωνιζόμενη
εταιρία δεν διαθέτει τα απαιτούμενα εκ της προκηρύξεως πιστοποιητικά στο
πεδίο/τομέα εφαρμογής που η κανονιστική πράξη της διακήρυξης έχει ορίσει
στο άρθρο 2.2.7. αυτής. Δεν προκύπτει από κανένα σημείο όλων των
προσκομιζόμενων εγγράφων που
συνδιαγωνιζόμενη

εταιρία

ότι

κατέθεσε με την προσφορά της η

διαθέτει

πιστοποίηση

για

υλοποίηση

ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων, πόσω μάλλον για διαχείριση και
υλοποίηση Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων στον τομέα της Γαλάζιας

Ανάπτυξης, ούτε, έστω, σε κάποιον παρεμφερή τομέα. 2. Όσον αφορά την
προσφορά της ένωσης εταιριών «…IKE –…Ο.Ε.» προβάλλει τα εξής: Η
εταιρία «…Ο.Ε.» έχει αναφέρει στο ΤΕΥΔ της Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής,
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του

ΤΕΥΔ τα εξής: (1) Στην ερώτηση “Θα είναι σε θέση ο

οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
6
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συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες”
ανάφερε ότι «Η εταιρεία …Ο.Ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας
ως προς ISO 9001:2015 (QMSCERT No 141118-2) στα

κάτωθι πεδία

εφαρμογής: Ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων (οδοποιία,
οικοδομικά,

υδραυλικά,

λιμενικά,

βιομηχανικά-ενεργειακά,

Παροχή

υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής
έρευνας, Σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση,
προβολή και δημοσιότητα έργων, δράσεων και προγραμμάτων εθνικών,
ευρωπαϊκών,

συγχρηματοδοτούμενων

Στρατηγικός

και

επιχειρησιακός,

και

εδαφικής

συνεργασίας,

προγραμματισμός,

τεχνικής

και

χρηματοοικονομικής υποστήριξης οργανισμών και φορέων (αναπτυξιακές
μελέτες, master plans, οικονομοτεχνικές, σκοπιμότητας, βιωσιμότητας,
περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές κ.λ.π.), διοργάνωση
επιμορφωτικών

σεμιναρίων

και

συνεδρίων, ημερίδων,

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων,

επιστημονικών, πολιτιστικών και λοιπών εκθέσεων, Ανάπτυξη ιστοσελίδων,
λογισμικού και εφαρμογών ΤΠΕ, Σύνταξη,

υποβολή και διαχείριση

επενδυτικών

Νόμος,

σχεδίων

Πιστοποιητικό

από

(ΕΣΠΑ,
τον

Αναπτυξιακός

διαπιστευμένο

Leader

οργανισμό

κ.λ.π).

επιθεωρήσεων

QMSCERT» και (2) στην ερώτηση «Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης»
ανέφερε ότι «Η εταιρεία …Ο.Ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας
ως προς ISO 14001:2015 (QMSCERT No 141118-3) σύμφωνα στα κάτωθι
πεδία εφαρμογής: Ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων
(οδοποιία, οικοδομικά,

υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά-ενεργειακά,

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και μελετών
επιχειρησιακής

έρευνας,

Σχεδιασμός,

οργάνωσης και

οργάνωση,

διαχείριση,

παρακολούθηση, αξιολόγηση, προβολή και δημοσιότητα έργων, δράσεων
και προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων και
εδαφικής συνεργασίας, Στρατηγικός και επιχειρησιακός, προγραμματισμός,
τεχνικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης οργανισμών και φορέων
(αναπτυξιακές μελέτες, master

plans, οικονομοτεχνικές, σκοπιμότητας,
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βιωσιμότητας,

περιβαλλοντικές,

γεωτεχνικές

κ.λ.π.),

διοργάνωση

συνεδρίων, ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, επιστημονικών,

πολιτιστικών και λοιπών εκθέσεων,

Ανάπτυξη ιστοσελίδων, λογισμικού και εφαρμογών ΤΠΕ, Σύνταξη, υποβολή
και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Leader
κ.λ.π). Πιστοποιητικό από τον διαπιστευμένο οργανισμό επιθεωρήσεων
QMSCERT». Η έτερη εταιρία της ένωσης με την επωνυμία «…ΙΚΕ» έχει
αναφέρει στο Μέρος IV:

Κριτήρια επιλογής, Δ: Συστήματα διασφάλισης

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του ΤΕΥΔ της τα εξής:
(1) Στην ερώτηση “Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα

διασφάλισης

προσβασιμότητας

ποιότητας,

συμπεριλαμβανομένης

της

για άτομα με ειδικές ανάγκες” απάντησε: «Η εταιρεία

…ΙΚΕ εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 στα κάτωθι πεδία εφαρμογής:
Σχεδιασμός,

Οργάνωση,

Διαχείριση,

Προβολή & Δημοσιότητα Έργων,
Ευρωπαϊκών,

Παρακολούθηση,

Αξιολόγηση,

Δράσεων & Προγραμμάτων Εθνικών,

Συγχρηματοδοτούμενων

&

Εδαφικής

Συνεργασίας.

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, προγραμματισμός, Τεχνική &
Χρηματοοικονομική

Υποστήριξη

Οργανισμών

&

Φορέων.

Σχεδιασμός & Αστική Ανάπτυξη. Διοργάνωση Συνεδρίων,

Χωρικός
Ημερίδων,

Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, Επιστημονικών ή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων,
Εκθέσεων. Πιστοποιητικό από τον διαπιστευμένο οργανισμό επιθεωρήσεων
QMSCERT, QMSCER No 130218-3» και (2) στην ερώτηση “Θα είναι σε
θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα

συστήματα ή πρότυπα

περιβαλλοντικής διαχείρισης” απάντησε θετικά αναφέροντας: «Η εταιρεία
…Ο.Ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ως προς ISO 14001:2015
(QMSCERT No 141118-3) σύμφωνα στα κάτωθι πεδία εφαρμογής: Ανάληψη
και εκτέλεση

ιδιωτικών και δημοσίων έργων (οδοποιία, οικοδομικά,

υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά-ενεργειακά, Παροχή υπηρεσιών τεχνικού
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συμβούλου

και

μελετών

οργάνωσης

και

επιχειρησιακής

έρευνας,

Σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, προβολή
και

δημοσιότητα

ευρωπαϊκών,
Στρατηγικός

έργων,

δράσεων

συγχρηματοδοτούμενων
και

επιχειρησιακός,

και
και

προγραμμάτων
εδαφικής

εθνικών,

συνεργασίας,

προγραμματισμός,

τεχνικής

και

χρηματοοικονομικής υποστήριξης οργανισμών και φορέων (αναπτυξιακές
μελέτες, master plans, οικονομοτεχνικές, σκοπιμότητας,

βιωσιμότητας,

περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές κ.λ.π.), Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων,
επιμορφωτικών

σεμιναρίων

και

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων,

επιστημονικών, πολιτιστικών και λοιπών εκθέσεων, Ανάπτυξη ιστοσελίδων,
λογισμικού και εφαρμογών ΤΠΕ, Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση
επενδυτικών (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Leader κ.λ.π). Πιστοποιητικό
από τον διαπιστευμένο οργανισμό επιθεωρήσεων QMSCERT».

Εκ των

ανωτέρω,

ότι

γίνεται

αντιληπτό,

κατά

την

προσφεύγουσα,

η

συνδιαγωνιζόμενη και πλέον αποκλεισθείσα ένωση εταιριών δεν διέθετε (και
ούτε διαθέτει) κατά το άνοιγμα των δικαιολογητικών από την επιτροπή του
ηλεκτρονικού

διαγωνισμού

τα

απαιτούμενα

εκ

της

προκηρύξεως

πιστοποιητικά στο πεδίο/τομέα εφαρμογής που η κανονιστική πράξη της
διακήρυξης έχει ορίσει. Δεν προκύπτει, κατά την προσφεύγουσα, από
κανένα σημείο όλων των προσκομιζόμενων εγγράφων που κατέθεσε με την
προσφορά της η συνδιαγωνιζόμενη ένωση

εταιριών

ότι διαθέτει

πιστοποίηση για υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων, πόσω
μάλλον για διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον
τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης, ούτε, έστω, σε κάποιον παρεμφερές τομέα.
Πέραν αυτού η εταιρεία …IKE στο ΤΕΥΔ της απαντάει θετικά στο ερώτημα
«Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός

φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης», γεγονός το

οποίο παραχρήμα η

ίδια διαψεύδει, καθώς στο αντίστοιχο πεδίο (ακριβώς δίπλα) αναγράφει το
πιστοποιητικό της έτερης εταιρείας της εν λόγω ένωσης, της …Ο.Ε., και όχι
δικό της, ομολογώντας επομένως ότι ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας
που υπογράφει το συγκεκριμένο ΤΕΥΔ, δηλαδή η εταιρεία …ΙΚΕ δεν διαθέτει
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το απαιτούμενο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας (ISO 14001) και ως εκ
τούτου όφειλε να είχε απαντήσει αρνητικά σε αυτό το πεδίο του ΤΕΥΔ. 3.
Τέλος, η προσφεύγουσα βάλλει κατά της παράλειψης του αναθέτοντα φορέα
να διατυπώσει λεκτικά με πλήρη και ειδική αιτιολογία την κρίση της ανά
κριτήριο, ως όφειλε σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Αντίθετα, βαθμολόγησε
απλώς τις τεχνικές προσφορές χωρίς να κάνει καμία περαιτέρω αναφορά
επί της βαθμολόγησης και κατά τούτο θα πρέπει να αναμορφωθεί.
9.

Επειδή, σε σχέση με την ανωτέρω προδικαστική προσφυγή ο

αναθέτων φορέας με τις από 15-3-2019 απόψεις του υποστηρίζει ότι η
διαγωνιζόμενη εταιρία «…ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει συμπεριλάβει στην
τεχνική της έκθεση (σελίδες 98 και 99) τα πιστοποιητικά της ISO 9001:2015
και ISO 14001:2015 στα οποία αναγράφονται ως πεδία εφαρμογής: (α)
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, ανάπτυξης & διαχείρισης
έργων και προγραμμάτων και (β) Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων.
Συνεπώς, κατά τον αναθέτοντα φορέα, ορθά δεν αποκλείστηκε για τον λόγο
αυτό. Η προσφέρουσα ένωση εταιριών «…IKE – …Ο.Ε.» στο ΤΕΥΔ Μέρος
IV: Κριτήρια επιλογής, Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης του ΤΕΥΔ της αναφέρει τα εξής:

(1) Στην

ερώτηση “Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα

διασφάλισης

ποιότητας,

συμπεριλαμβανομένης

της

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες” ανάφερε ρητά ότι «Η
εταιρεία …Ο.Ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ως προς ISO
9001:2015 (QMSCERT No 141118-2) στα κάτωθι πεδία εφαρμογής:
Ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων (οδοποιία, οικοδομικά,
υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά-ενεργειακά, Παροχή υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου

και

μελετών

οργάνωσης

και

επιχειρησιακής

έρευνας,

Σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, προβολή
και δημοσιότητα έργων, δράσεων και προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών,
συγχρηματοδοτούμενων
επιχειρησιακός,

και

εδαφικής

προγραμματισμός,

συνεργασίας,

τεχνικής

και

Στρατηγικός

και

χρηματοοικονομικής

υποστήριξης οργανισμών και φορέων (αναπτυξιακές μελέτες, master plans,
10
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οικονομοτεχνικές,

σκοπιμότητας,

βιωσιμότητας,

περιβαλλοντικές,

γεωτεχνικές κ.λ.π.), Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, επιμορφωτικών
σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιστημονικών, πολιτιστικών
και λοιπών εκθέσεων, Ανάπτυξη ιστοσελίδων, λογισμικού και εφαρμογών
ΤΠΕ, Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων (ΕΣΠΑ,
Αναπτυξιακός Νόμος, Leader κ.λ.π). Πιστοποιητικό από τον διαπιστευμένο
οργανισμό επιθεωρήσεων QMSCERT» και (2) στην ερώτηση “Θα είναι σε
θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης” ανέφερε ρητά ότι «Η εταιρεία …Ο.Ε. εφαρμόζει
σύστημα διαχείρισης ποιότητας ως προς ISO 14001:2015 (QMSCERT No
141118-3) σύμφωνα στα κάτωθι πεδία εφαρμογής: Ανάληψη και εκτέλεση
ιδιωτικών και δημοσίων έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά,
βιομηχανικά ενεργειακά, Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και
μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, Σχεδιασμός, οργάνωση,
διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, προβολή και δημοσιότητα έργων,
δράσεων

και

συγχρηματοδοτούμενων

προγραμμάτων
και

εδαφικής

εθνικών,
συνεργασίας,

ευρωπαϊκών,
Στρατηγικός

και

επιχειρησιακός, προγραμματισμός έχει συμπεριλάβει στην τεχνική της
έκθεση (σελίδες 98 και 99) τα πιστοποιητικά της ISO 9001:2015 και ISO
14001:2015 στα οποία αναγράφονται ως πεδία εφαρμογής: (α) Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, ανάπτυξης & διαχείρισης έργων και
προγραμμάτων και (β) Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων. Συνεπώς
κάλυψε, κατά τον αναθέτοντα φορέα, την απαιτούμενη προϋπόθεση της
διακήρυξης και ορθώς δεν αποκλείστηκε για το λόγο αυτό.
10.

Επειδή, η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρία με την

επωνυμία «…ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 27-2-2019 νομοτύπως και
εμπροθέσμως, κατόπιν της από 20-2-2018

κοινοποίησης της άνω

προσφυγής μέσω ΕΣΗΔΗΣ, παρέμβασή της, μετ’ εννόμου συμφέροντος,
αφού η προσφυγή στρέφεται και κατά της αποδοχής της προσφοράς της,
επικαλείται ότι: στην ερώτηση του ΤΕΥΔ του πεδίου 3

της ενότητας Γ:

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, του Τμήματος ΙV του ΤΕΥΔ της
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εταιρίας αναφέρεται «Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο
τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα»
η παρεμβαίνουσα απάντησε «Πλήρης τεχνικός εξοπλισμός γραφείου, ISO
9001:2015, ISO 14001:2015» Αντίστοιχα, στο πεδίο 7 της ενότητας Γ:
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, του Τμήματος ΙV του ΤΕΥΔ η
παρεμβαίνουσα ανάφερε « Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει
τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης». Σε αυτήν την ερώτηση

απάντησε με την ένδειξη «ISO

14001:2015». Επίσης και για την άρση οποιασδήποτε αμφισβητήσεως τα 2
πιστοποιητικά (ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015) περιέχονται αυτούσια
τόσο στην συνυποβαλλόμενη νομίμως Τεχνική Προσφορά της (σελ. 94 -99),
όσο και το PROFILE της εταιρίας (σελ 237) που επίσης έχει συνυποβληθεί
στο φάκελο «Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά», ώστε ακόμα και αν
ήθελε θεωρηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, ως παράλειψη στο ΤΕΥΔ,
να μπορεί η παράλειψη αυτή να αποσαφηνιστεί. Από τα υποβληθέντα
Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας προκύπτει, κατά την παρεμβαίνουσα,
ότι τούτη διαθέτει ISO 9001:2015 και

ISO 14001:2015 (αριθμός

πιστοποιητικών: 9922-Δ και 549/Π αντίστοιχα- στοιχείο 1) για τα ακόλουθα
πεδία

εφαρμογής:

•

ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚAI
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, τα οποία
αφορούν υπερσύνολο των ζητούμενων με τα οποία η εταιρία «καλύπτει
ευρύτερα το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της, και

συνάδει με τις

αδειοδοτημένες οικονομικές δραστηριότητες της εταιρίας. Ειδικότερες
διεργασίες, διαδικασίες και λειτουργίες της εταιρίας, που περιλαμβάνονται
στο Σύστημα Διαχείρισης, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται αναλυτικά
και λεπτομερώς στο πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού, που αποτελεί
υπερσύνολο αυτών.» (Σχετική βεβαίωση με αριθμό ΞΠ/56760/2019 της
Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε. EUROCERT). Προς
επίρρωση των ως άνω αναφέρει και τα εξής: Με τον Ν.4468/17 (ΦΕΚ 61
Α/28-4-2017) συστήνεται

Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα

Διαπίστευσης». Στο άρθρο 1 παρ. 3 του ως άνω νόμου αναφέρεται ότι «Το
12
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Ε.ΣΥ.Δ. αποτελεί τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης κατά την έννοια των
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (L 218/30) -στοιχείο
3». Με βάση το άρθρο 2, στο Ε.ΣΥ.Δ. ανατίθεται η υλοποίηση, η εφαρμογή
και η διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Περαιτέρω στο ίδιο
άρθρο αναφέρεται ότι «Το Ε.ΣΥ.Δ. χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε
φορείς

πιστοποίησης,

σε

φορείς

επιθεώρησης

και

ελέγχου,

σε

περιβαλλοντικούς επαληθευτές και σε εργαστήρια δοκιμών και εργαστήρια
μετρολογίας…».

Είναι

κατά

συνέπεια

σαφές,

όπως

υποστηρίζει

η

παρεμβαίνουσα, ότι, κατά την ελληνική έννομη τάξη, το ΕΣΥΔ, είναι ο
φορέας που χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, οι
οποίοι με τη σειρά τους πιστοποιούν οικονομικούς φορείς στην Ελλάδα στα
διάφορα

Συστήματα

οικονομικής

Ποιότητας,

δραστηριότητας

με
που

βάση

συγκεκριμένους

συνδέονται

αυστηρά

πίνακες
με

κάθε

πιστοποιητικό. Η χορήγηση ενός πιστοποιητικού συνδέεται, με την
οικονομική δραστηριότητα που ασκεί ο οικονομικός φορέας. Η χορήγηση
Πιστοποιητικού εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
14001:2015, συνδέεται με την δραστηριοποίηση του οικονομικού φορέα σε
κάποιον από συγκεκριμένους διψήφιους κωδικούς NACE (Στατιστική
Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα)
σύμφωνα με τον Κανονισμό 138/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου. Από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής «http://www.statistics.gr/economic-activities», μπορεί ο οποιοσδήποτε
να διαπιστώσει την «Στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων
2008 (ΣΤΑΚΟΔ 08) που βασίζεται στη στατιστική ταξινόμηση οικονομικών
δραστηριοτήτων NACE rev. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μέσα από το
αρχείο “EconActiv_stakod_08_gr”. Περαιτέρω δε μπορεί να διαπιστώσει την
αντιστοίχιση NACE

Rev. 2/ΣΤΑΚΟΔ 08, την αντιστοίχιση δηλαδή των

οικονομικών δραστηριοτήτων του ΚΑΝ. 1893/2006/ΕΚ με τη ελληνική
στατιστική κωδικοποίηση των

οικονομικών δραστηριοτήτων. Είναι

προφανές ότι δεν θα συναντήσει οικονομική δραστηριότητα με το όνομα
«γαλάζια ανάπτυξη», καθόσον ο όρος όχι μόνο δεν αποτελεί αυθύπαρκτη
οικονομική δραστηριότητα, αλλά ούτε καν συστατικό μέρος άλλης ευρύτερης
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οικονομικής δραστηριότητας (όπως ευκρινώς μπορεί να διαπιστώσει
κάποιος από την μελέτη των επεξηγηματικών σημειώσεων του αρχείου
“EconActiv_nace2_help_gr” που μπορεί να ανακτήσει από την ίδια
ηλεκτρονική διεύθυνση της ίδιας Ανεξάρτητης Αρχής. Αντίστοιχα η χορήγηση
συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
Προτύπου ISO 9001: 2015, χορηγείται με βάση τη συγκεκριμένη οικονομική
δραστηριότητα που προβλέπεται από τους Κωδικούς της IAF/EA σύμφωνα
με το έγγραφο IAF ID 1:2014 . Σημειώνουμε ότι η IAF (International
Accreditation Forum) αποτελεί την Παγκόσμια Αρχή Διαπίστευσης, την
οποίας το «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ», αποτελεί μέλος. Στην
παρεμβαίνουσα εταιρία έχει απονεμηθεί το Πιστοποιητικό εφαρμογής του
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 14001:2015. Ο αριθμός του
πιστοποιητικού είναι: 549/Π με πεδίο εφαρμογής: “Παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών διοίκησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης έργων και
προγραμμάτων” και “Υπηρεσίες Διοργάνωσης Συνεδρίων”. To πιστοποιητικό
χορηγήθηκε, λόγω της διαπιστευμένης οικονομικής δραστηριότητας της
εταιρίας στους Κωδικός NACE 64.1, 70, 71, 73 και 84. Αντίστοιχα
καλύπτεται από την εγγύηση της τήρησης Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας ISO 9001: 2015. Η Εταιρεία …Α.Ε. επιθεωρήθηκε από την
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. (EUROCERT
S.A.), στις 05/07/2018, έχοντας εφαρμόσει από το Δεκέμβριο 2008 σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προτύπου ISO
9001: 2015. Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι: 922/Δ με πεδίο εφαρμογής:
“Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και
διαχείρισης έργων και προγραμμάτων”

και “Υπηρεσίες Διοργάνωσης

Συνεδρίων”. Το Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2008
της απονεμήθηκε για πρώτη φορά στις 27/05/2009. Έκτοτε διατηρείται
επικαιροποιημένο ανελλιπώς.

To πιστοποιητικό χορηγήθηκε, λόγω της

διαπιστευμένης δραστηριότητας της εταιρίας στους Κωδικούς IAF 32, 34 και
35. Επιβεβαίωση της οικονομικής δραστηριότητάς της, στη σχετική
εκτύπωση από το σύστημα TAXISNET. Αντιθέτως «Γαλάζια Ανάπτυξη» είναι
η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του
θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει ότι οι
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θάλασσες και οι ωκεανοί είναι μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομίας, με μεγάλο
δυναμικό για καινοτομία και ανάπτυξη.

Αποτελεί τη συμβολή της

Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στην επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής

"Ευρώπη

2020"

για

έξυπνη,

διατηρήσιμη

και

χωρίς

αποκλεισμούς ανάπτυξη, όπως γλαφυρά αναφέρεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση

«https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_el».

Αντίστοιχα από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
http://ec.europa.eu/environment/basics/greeneconomy/resources/index_el.htm, πληροφορούμαστε

για την «πράσινη

οικονομία» και την καλύτερη διαχείριση των πόρων. Και οι δύο αποτελούν
στόχους

της

στρατηγικής

«ΕΥΡΩΠΗ

2020»

και

όχι

οικονομικές

δραστηριότητες. Από τα ως άνω τεκμηριώνεται ότι η πιστοποίηση στα
συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής της παρεμβαίνουσας, εμπεριέχει τόσο τον
όρο «για υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων» όσο και τον
όρο «στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης», αιτιολογίες που επικαλείται η
προσφεύγουσα, αφού είναι πασιφανές και πρόδηλο ότι το πεδίο «Παροχή
συμβουλευτικών

υπηρεσιών

διοίκησης,

σχεδιασμού,

ανάπτυξης

και

διαχείρισης έργων και προγραμμάτων» ενσωματώνει ως υπερκείμενη έννοια
και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και τις στρατηγικές της Ε.Ε. στο σύνολο
τους και όχι μόνο τη γαλάζια και πράσινη ανάπτυξη. Από πλευράς
πραγματικών περιστατικών και για το πόσο ενσωματώνει και τα δύο κριτήρια
αναφέρονται τα εξής: Από την κατατιθέμενη στο διαγωνισμό Εταιρική
Παρουσίαση

της παρεμβαίνουσας, προκύπτει η υλοποίηση δεκάδων

Ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων, ανάμεσα τους δε και αυτά που
αναφέρονται ως εμβληματικά στην σελίδα 43 της 3269/5.10/13.12. 2018
διακήρυξης, ήτοι: «-Το έργο «Magna Grecia Mare” το οποίο απορρέει από
την επιθυμία μικρών κοινοτήτων ψαράδων από την Απουλία και την Ελλάδα
να ξεκινήσουν μια αναπτυξιακή διαδικασία στις περιοχές τους ώστε να
αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά των παράκτιων περιοχών

- Το

στρατηγικό έργο «BIG» το οποίο οδήγησε στην εφαρμογή θαλάσσιων και
παράκτιων δραστηριοτήτων και στην πραγματοποίηση του “MARE Outpost”,
μιας δομής αφιερωμένης στη επικοινωνία και διάχυση των παράκτιων και
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θαλάσσιων πολιτιστικών αξιών, η οποία επίσης διεξάγει επιστημονική
έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση.».
11.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 309 ν.4412/2016, περί

προτύπων

διασφάλισης

ποιότητας

και

προτύπων

περιβαλλοντικής

διαχείρισης, ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτοντες φορείς, εάν απαιτούν την
προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα
πρότυπα

διασφάλισης

ποιότητας,

συμπεριλαμβανομένης

της

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα
διασφάλισης

ποιότητας,

βασιζόμενα

στη

σχετική

σειρά

ευρωπαϊκών

προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι
αναθέτοντες

φορείς

αναγνωρίζουν

ισοδύναμα

πιστοποιητικά

από

οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα
εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους που δεν
αποδίδονται σε δική του ευθύνη, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας
πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 2. Εάν οι
αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από
ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την
περιβαλλοντική

διαχείριση,

παραπέμπουν

στο

σύστημα

οικολογικής

διαχείρισής και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισής που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο
45

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.

1221/2009

ή

σε

άλλα πρότυπα

περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή
διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι
αναθέτοντες

φορείς

αναγνωρίζουν

ισοδύναμα

πιστοποιητικά

από

οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Όταν ο οικονομικός φορέας
τεκμηριωμένα δεν είχε πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν είχε τη
δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για
τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, ο αναθέτων φορέας αποδέχεται επίσης
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άλλα αποδεικτικά μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση
ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα
μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου
συστήματος ή προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. 3. Εφόσον τους
ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με το
άρθρο 343, κάθε πληροφορία σχετικά με τα έγγραφα που προσκομίζονται ως
στοιχεία αποδεικτικά της συμμόρφωσης με ποιοτικά και περιβαλλοντικά
πρότυπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.».
12.

Επειδή, σύμφωνα με τον όρο 2.2.7. της διακήρυξης σχετικά με

τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης προβλέπονται τα ακόλουθα: «Οι οικονομικοί φορείς για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα
πρότυπα: α) ISO 9001:2008 β) ISO 14001:2004 Τα παραπάνω πρότυπα (ή
νεότερα), θα πρέπει να έχουν θεματικό πεδίο σχετικό με το αντικείμενο του
υπό ανάθεση έργου, ήτοι Διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων
στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης». Επίσης σύμφωνα με το όρο
2.2.9.2.Β.5. της διακήρυξης «Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά εκδοθέντα από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα.».
13.

Επειδή, όσον αφορά στον πρώτο λόγο της εξεταζόμενης

προσφυγής, περί έλλειψης των απαιτούμενων πιστοποιητικών ποιότητας και
περιβαλλοντική διαχείρισης εκ μέρους της εταιρίας «… Α.Ε.», διατυπώνονται
τα εξής: Καταρχάς η σχετική απαίτηση της διακήρυξης συνίσταται να έχουν
θεματικό πεδίο σχετικό με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, ήτοι
Διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων στον τομέα της Γαλάζιας
Ανάπτυξης και όχι θεματικό πεδίο ίδιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση
έργου, ήτοι Διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων στον τομέα της
Γαλάζιας Ανάπτυξης. Άλλωστε «Γαλάζια Ανάπτυξη» είναι η μακροπρόθεσμη
στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και
ναυτιλιακού τομέα. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει ότι οι θάλασσες και οι
ωκεανοί είναι μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομίας, με μεγάλο δυναμικό για
καινοτομία και ανάπτυξη και αποτελεί τη συμβολή της Ολοκληρωμένης
17
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Θαλάσσιας Πολιτικής στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη
2020" για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, όπως
αναφέρεται

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

«https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_el».

Η

‘Γαλάζια

Ανάπτυξη’ αποτελεί στόχο της στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020» και όχι
οικονομική δραστηριότητα. Η χορήγηση ενός πιστοποιητικού συνδέεται με
την οικονομική δραστηριότητα που ασκεί

ο οικονομικός φορέας. Η

χορήγηση Πιστοποιητικού εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης 14001:2015, συνδέεται με την δραστηριοποίηση του οικονομικού
φορέα σε κάποιον από συγκεκριμένους διψήφιους κωδικούς NACE
(Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα) σύμφωνα με τον Κανονισμό 138/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Από την ηλεκτρονική διεύθυνση της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «http://www.statistics.gr/economic-activities»,
μπορεί ο οποιοσδήποτε να

διαπιστώσει την «Στατιστική ταξινόμηση

οικονομικών δραστηριοτήτων 2008 (ΣΤΑΚΟΔ 08) που βασίζεται στη
στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων NACE rev. 2 της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης»,

μέσα

“EconActiv_stakod_08_gr”(στοιχείο

6).

από
Περαιτέρω,

το
δε,

αρχείο
μπορεί

να

διαπιστώσει την αντιστοίχιση NACE Rev. 2/ΣΤΑΚΟΔ 08, την αντιστοίχιση
δηλαδή των οικονομικών δραστηριοτήτων του ΚΑΝ. 1893/2006/ΕΚ με τη
ελληνική στατιστική κωδικοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Είναι
προφανές ότι δεν απαντάται οικονομική δραστηριότητα με το όνομα
«γαλάζια ανάπτυξη», καθόσον ο όρος όχι μόνο δεν αποτελεί αυθύπαρκτη
οικονομική δραστηριότητα, αλλά ούτε καν συστατικό μέρος άλλης ευρύτερης
οικονομικής δραστηριότητας, όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος από τη
μελέτη

των

επεξηγηματικών

σημειώσεων

του

αρχείου

“EconActiv_nace2_help_gr” που μπορεί να ανακτήσει από την ίδια
ηλεκτρονική διεύθυνση της ίδιας Ανεξάρτητης Αρχής. Αντίστοιχα η χορήγηση
συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
Προτύπου ISO 9001: 2015, χορηγείται με βάση τη συγκεκριμένη οικονομική
δραστηριότητα που προβλέπεται από τους Κωδικούς της IAF/EA σύμφωνα
με το έγγραφο IAF ID 1:2014, αφού η IAF (International Accreditation Forum)
18
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αποτελεί την Παγκόσμια Αρχή Διαπίστευσης, την οποίας το «Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ», αποτελεί μέλος. Η εταιρία «…Α.Ε.» στην
ερώτηση του ΤΕΥΔ του πεδίου 3 της ενότητας Γ: Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, του Τμήματος ΙV του ΤΕΥΔ της εταιρίας αναφέρεται «Ο
οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα» η παρεμβαίνουσα
απάντησε «Πλήρης τεχνικός εξοπλισμός γραφείου, ISO 9001:2015, ISO
14001:2015», στο δε πεδίο 7 της ενότητας Γ: Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, του Τμήματος ΙV του ΤΕΥΔ η παρεμβαίνουσα ανέφερε «Ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης» απάντησε με
την ένδειξη «ISO 14001:2015». Από τα Πιστοποιητικά Διασφάλισης
Ποιότητας, ανάλυση των οποίων διαλαμβάνεται τόσο στην Τεχνική
Προσφορά της εταιρίας «…Α.Ε.» και δη στο κεφάλαιο 2.5.3. αυτής (σελ. 9496 και 99 της τεχνικής προσφοράς της) όσο και στο PROFILE της εταιρίας
που έχει συνυποβληθεί στο φάκελο «Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά»,
προκύπτει ότι τούτη διαθέτει ISO 9001:2015 και

ISO 14001:2015 σε

θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, αφού,
κατά την τεχνική προσφορά της: «…..Ο προσφέρων καλύπτεται από την
εγγύηση της τήρησης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001: 2015.
Η Εταιρεία …Α.Ε. επιθεωρήθηκε από

την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. (EUROCERT S.A.), στις 05/07/2018,
έχοντας εφαρμόσει από το Δεκέμβριο 2008 σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προτύπου ISO 9001: 2015. Το
Πιστοποιητικό

Διασφάλισης

Ποιότητας

κατά

ISO

9001:

2008

της

απονεμήθηκε για πρώτη φορά στις 27/05/2009. Έκτοτε διατηρείται
επικαιροποιημένο ανελλιπώς. To πιστοποιητικό χορηγήθηκε, λόγω της
διαπιστευμένης δραστηριότητας της εταιρίας στους Κωδικός IAF7 32, 34, 35
και 36.

Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας είναι η κ. …, Πολ. Μηχανικός. O

αριθμός Πιστοποιητικού είναι ο: 922/Δ με πεδίο εφαρμογής: “Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών

διοίκησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και

διαχείρισης έργων και προγραμμάτων”
19
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Συνεδρίων”.

Η υψηλή ποιότητα της διαχείρισης και υλοποίησης των έργων

αποτελεί για τον προσφέροντα

βασικό παράγοντα επιτυχίας. Παρακάτω

παρουσιάζεται η στρατηγική προσέγγιση και η φιλοσοφία του οργανισμού σε
σχέση με την ποιότητα, στην οποία έχει βασιστεί και ο

σχεδιασμός του

εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Οι στόχοι ποιότητας
που έχουν τεθεί από τις Διοικήσεις των είναι οι εξής: • Η αποτελεσματική
εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει. • Η πλήρης
ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προδιαγραφών των έργων από
άποψη χρονοδιαγραμμάτων, κόστους, και ποιότητας. • Η πλήρης επίτευξη
των στόχων των έργων που τίθενται εκ των προτέρων από τους πελάτες
της. • Η βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που
εμπλέκεται στη διαχείριση και υλοποίηση των έργων. • Η ελαχιστοποίηση
των προβλημάτων και των αποκλίσεων των έργων. • Η πλήρης εφαρμογή
και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με
το ISO 9001:2015. Στην εταιρεία έχει επίσης απονεμηθεί το Πιστοποιητικό
εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 14001:2015. Ο
αριθμός του πιστοποιητικού είναι ο: 549/Π με πεδίο εφαρμογής: “Παροχή
συμβουλευτικών

υπηρεσιών

διοίκησης,

διαχείρισης έργων και προγραμμάτων”

σχεδιασμού,

ανάπτυξης

και

και “Υπηρεσίες Διοργάνωσης

Συνεδρίων”. To πιστοποιητικό χορηγήθηκε, λόγω της διαπιστευμένης
οικονομικής

δραστηριότητας της εταιρίας στους Κωδικός NACE8 64.1,

70,71, 73 και 84. Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του ISO
14001 παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης
των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό: • την προστασία
του περιβάλλοντος, • τη συνεχή βελτίωση, • τη συμμόρφωση με τις
νομοθετικές απαιτήσεις και την αποφυγή προστίμων, • την εξοικονόμηση
φυσικών πόρων και τη μείωση κόστους, • τη βελτίωση της εικόνας του
οργανισμού προς το κοινό, • τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες
αρχές. Και τα δύο πιστοποιητικά έχουν χορηγηθεί με βάση τους κωδικούς
οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας. Η …Α.Ε. πλέον δεσμεύεται να: ▪
Να ελέγχει και να βελτιώνει διαρκώς τη διαχείριση και παραγωγή έργων
εντός και

εκτός της επιχείρησης σε όλες τις φάσεις εξέλιξής του.

▪ Να

παρακολουθεί διαρκώς το βαθμό ικανοποίησης και τα παράπονα των
20
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πελατών της. ▪ Να επενδύσει στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με
τους

πελάτες

και

στη

ανακάλυψη

επιχειρηματικών, τεχνολογικών) οι οποίες

ευκαιριών

(αναπτυξιακών,

μπορούν να βελτιώσουν τη

λειτουργία τους ή να αναπτύξουν νέες κατευθύνσεις και δραστηριότητες. ▪
Να επιδιώκει την αξιοποίηση των παραδοτέων των έργων της στο μέγιστο
δυνατό βαθμό.

▪ Να εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να

ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία
μεταξύ των εργαζομένων.

▪ Να φροντίζει για την καταλληλότητα του

παραγωγικού της εξοπλισμού και των χώρων εργασίας των στελεχών της. ▪
Να επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και
τους εξωτερικούς συνεργάτες μελετητές. ▪ Να φροντίζει για την ορθή
λειτουργία του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητάς της και

την ετήσια

ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και
αρτιότητα όλων των εργασιών του. Όσον αφορά στη διασφάλιση της
ποιότητας κατά την υλοποίηση του παρόντος έργου, ο ανάδοχος, πέραν των
ό
προσδιορισμό

όλων

χρονοδιαγραμμάτων

και

των
των

δραστηριοτήτων,
απαιτούμενων

των

πόρων

αντίστοιχων

προκειμένου

να

Αναθέτουσα Αρχή. Σχετικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση, οι
σημων
(milestones) στο χρονοδιάγραμμα ώστε να είναι
ελάχιστο

εμφανής η σημειούμενη

πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο, την ποιότητα που έχει

επιτευχθεί, τις

αναμενόμενες καθυστερήσεις, τις πρωτοβουλίες για

εισήγηση για την εφαρμογή

διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις όπου

σημειώνονται αποκλίσεις από τον

προγραμματισμό και τους στόχους. Η

Διασφάλιση και ο Έλεγχος Ποιότητας του Έργου απορρέει από τις
παραπάνω

λειτουργίες

του

υποψήφιου
21
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περαιτέρω στην εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (quality
assurance) για το σύνολο του έργου και για κάθε επιμέρους Παραδοτέο…..».
Τούτων δοθέντων κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος ο πρώτος λόγος της
εξεταζόμενης προδικαστικής προσφυγής και αντίθετα γίνεται δεκτή ως
βάσιμη η από 27-2-2019 παρέμβαση της εταιρίας «…Α.Ε.», με βάση τα
διαληφθέντα στις σκέψεις 12 και 13 της παρούσας.
14.

Επειδή, όσον αφορά στο δεύτερο λόγο της εξεταζόμενης

προσφυγής, περί έλλειψης των απαιτούμενων πιστοποιητικών ποιότητας και
περιβαλλοντική διαχείρισης εκ μέρους της «…IKE –…Ο.Ε.», διατυπώνονται
τα εξής: Με βάση το άρθρο 307 του ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Εάν οι
αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστημα
προεπιλογής περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική και
χρηματοπιστωτική ικανότητα του οικονομικού φορέα ή με τις τεχνικές και
επαγγελματικές ικανότητές του, ο οικονομικός φορέας μπορεί, όπου κριθεί
απαραίτητο, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών του που τον συνδέουν με αυτούς. Όσον αφορά
στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά
προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή των διευθυντικών
στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς μπορούν, ωστόσο, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Αν οικονομικός φορέας
επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στον
αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους καθ’
όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος προεπιλογής, παραδείγματος χάριν,
με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για το σκοπό
αυτό. Όταν οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων
όσον

αφορά

τα

κριτήρια

που

σχετίζονται

με

την

οικονομική

και

χρηματοοικονομική επάρκεια, ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτεί ο
οικονομικός φορέας και οι φορείς αυτοί να είναι από κοινού υπεύθυνοι για
την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ιδίους όρους, μια ένωση οικονομικών
φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 254, μπορεί να στηρίζεται στις
22
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ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 2. Εάν οι
αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των
υποψηφίων και των προσφερόντων στην ανοικτή διαδικασία, σε κλειστή
διαδικασία, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε
σύμπραξη καινοτομίας, περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική
και χρηματοπιστωτική ικανότητα του οικονομικού φορέα ή με τις τεχνικές και
επαγγελματικές ικανότητές του, ο οικονομικός φορέας μπορεί, όπου κριθεί
απαραίτητο, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών που τον συνδέουν με αυτούς. Όσον αφορά στα
κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά
προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή των διευθυντικών
στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς μπορούν, ωστόσο, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Όταν ένας οικονομικός
φορέας επιθυμεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει
στον αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. Όταν οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο αναθέτων φορέας μπορεί να
απαιτεί ο οικονομικός φορέας και οι φορείς αυτοί να είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ιδίους όρους, μια
ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 254, μπορεί να
στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
3. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων, συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών
τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, οι
αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων
καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο
254, από έναν από τους συμμετέχοντες στην εν λόγω κοινοπραξία.».
Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 254 ν.4412/2016 «Όπου κρίνεται
αναγκαίο, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της
23
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σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει
να πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, που αναφέρονται στα άρθρα 303 έως 309, εφόσον
αυτό αιτιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή
της αναλογικότητας. Όροι που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης από
τέτοιου είδους ενώσεις οικονομικών φορέων, διαφορετικοί από εκείνους που
επιβάλλονται

σε

μεμονωμένους

συμμετέχοντες,

πρέπει

επίσης

να

δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους και να είναι σύμφωνοι με την
αρχή της αναλογικότητας.». Από τις συγκεκριμένες ερμηνευόμενες διατάξεις
συνάγεται ότι σε περίπτωση που ένωση προσώπων υποβάλει προσφορά σε
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης μπορεί αυτή να στηρίζεται στις
ικανότητες των μελών της ή άλλων φορέων, για την πλήρωση των κριτηρίων
τεχνικής

και

επαγγελματικής

ικανότητας

ή

οικονομικής

και

χρηματοοικονομικής επάρκειας που απαιτούν τα έγγραφα της σύμβασης.
15.

Επειδή, με βάση τον όρο 2.2.8. της διακήρυξης, περί της

στήριξης στην ικανότητα τρίτων, προβλέπεται ότι: «Οι οικονομικοί φορείς
μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), μετά από έγγραφη
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, θα αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Ειδικά, όσον αφορά στα
κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μετά από έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής,

μπορούν να

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες. Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την
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απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι
εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από
κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ίδιους όρους οι
ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.». Από τα ανωτέρω (σκ. 14 και
15 της παρούσας) καταρχήν συνάγεται ότι τα πιστοποιητικά ποιότητας δεν
αποτελούν αντικείμενο δάνειας ικανότητας.
16.

Επειδή, περαιτέρω η εταιρία «…Ο.Ε.» έχει αναφέρει στο ΤΕΥΔ

της Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του ΤΕΥΔ τα εξής: (1) Στην ερώτηση
“Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός

φορέας

συμμορφώνεται

με

τα

απαιτούμενα

πρότυπα

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας

για

άτομα με ειδικές ανάγκες” ανάφερε ότι «Η εταιρεία …Ο.Ε. εφαρμόζει σύστημα
διαχείρισης ποιότητας ως προς ISO 9001:2015 (QMSCERT No 141118-2)
στα κάτωθι πεδία εφαρμογής: Ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων
έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά-ενεργειακά,
Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και μελετών
επιχειρησιακής

έρευνας,

Σχεδιασμός,

οργάνωσης και

οργάνωση,

διαχείριση,

παρακολούθηση, αξιολόγηση, προβολή και δημοσιότητα έργων, δράσεων και
προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων και εδαφικής
συνεργασίας, Στρατηγικός και επιχειρησιακός, προγραμματισμός, τεχνικής και
χρηματοοικονομικής υποστήριξης οργανισμών και φορέων (αναπτυξιακές
μελέτες, master plans, οικονομοτεχνικές, σκοπιμότητας, βιωσιμότητας,
περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές κ.λ.π.), Διοργάνωση
επιμορφωτικών

σεμιναρίων

και

συνεδρίων, ημερίδων,

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων,

επιστημονικών, πολιτιστικών και λοιπών εκθέσεων, Ανάπτυξη ιστοσελίδων,
λογισμικού και εφαρμογών ΤΠΕ, Σύνταξη,

υποβολή και διαχείριση

επενδυτικών

Νόμος,

Πιστοποιητικό

σχεδίων
από

(ΕΣΠΑ,
τον

Αναπτυξιακός

διαπιστευμένο

οργανισμό

Leader

κ.λ.π).

επιθεωρήσεων

QMSCERT» και (2) στην ερώτηση «Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
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οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» ανέφερε
ότι «Η εταιρεία …Ο.Ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ως προς
ISO 14001:2015 (QMSCERT No 141118-3) σύμφωνα στα κάτωθι

πεδία

εφαρμογής: Ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων (οδοποιία,
οικοδομικά,

υδραυλικά,

λιμενικά,

βιομηχανικά-ενεργειακά,

Παροχή

υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής
έρευνας, Σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση,
προβολή και δημοσιότητα έργων, δράσεων και προγραμμάτων εθνικών,
ευρωπαϊκών,

συγχρηματοδοτούμενων

Στρατηγικός

και

επιχειρησιακός,

και

εδαφικής

προγραμματισμός,

συνεργασίας,
τεχνικής

και

χρηματοοικονομικής υποστήριξης οργανισμών και φορέων (αναπτυξιακές
μελέτες, master

plans, οικονομοτεχνικές, σκοπιμότητας, βιωσιμότητας,

περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές κ.λ.π.), Διοργάνωση
επιμορφωτικών

σεμιναρίων

και

συνεδρίων, ημερίδων,

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων,

επιστημονικών, πολιτιστικών και λοιπών εκθέσεων, Ανάπτυξη ιστοσελίδων,
λογισμικού και εφαρμογών ΤΠΕ, Σύνταξη,

υποβολή και διαχείριση

επενδυτικών

Νόμος,

σχεδίων

Πιστοποιητικό

από

(ΕΣΠΑ,
τον

Αναπτυξιακός

διαπιστευμένο

οργανισμό

Leader

κ.λ.π).

επιθεωρήσεων

QMSCERT». Η έτερη εταιρία της ένωσης με την επωνυμία «… ΙΚΕ» έχει
αναφέρει στο Μέρος IV:

Κριτήρια επιλογής, Δ: Συστήματα διασφάλισης

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του ΤΕΥΔ της τα εξής:
(1) Στην ερώτηση “Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα

διασφάλισης

ποιότητας,

συμπεριλαμβανομένης

της

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες” απάντησε: «Η εταιρεία …ΙΚΕ
εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης

ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 στα κάτωθι πεδία εφαρμογής:
Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διαχείριση, Παρακολούθηση, Αξιολόγηση, Προβολή
& Δημοσιότητα Έργων, Δράσεων & Προγραμμάτων Εθνικών, Ευρωπαϊκών,
Συγχρηματοδοτούμενων
Επιχειρησιακός

&

Εδαφικής

Σχεδιασμός,

Συνεργασίας.

προγραμματισμός,
26
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Χρηματοοικονομική

Υποστήριξη

Οργανισμών

&

Φορέων.

Σχεδιασμός & Αστική Ανάπτυξη. Διοργάνωση Συνεδρίων,

Χωρικός
Ημερίδων,

Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, Επιστημονικών ή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων,
Εκθέσεων. Πιστοποιητικό από τον διαπιστευμένο οργανισμό επιθεωρήσεων
QMSCERT, QMSCER No 130218-3» και (2) στην ερώτηση “Θα είναι σε θέση
ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης” απάντησε θετικά αναφέροντας: «Η εταιρεία …Ο.Ε. εφαρμόζει
σύστημα διαχείρισης ποιότητας ως προς ISO 14001:2015 (QMSCERT No
141118-3) σύμφωνα στα κάτωθι πεδία εφαρμογής: Ανάληψη και εκτέλεση
ιδιωτικών και δημοσίων έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά,
βιομηχανικά-ενεργειακά,

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και

μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,

Σχεδιασμός, οργάνωση,

διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, προβολή και δημοσιότητα έργων,
δράσεων και προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων
και

εδαφικής

συνεργασίας,

προγραμματισμός,
οργανισμών

και

τεχνικής
φορέων

Στρατηγικός
και

και

χρηματοοικονομικής

(αναπτυξιακές

μελέτες,

επιχειρησιακός,
υποστήριξης
master

plans,

οικονομοτεχνικές, σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές
κ.λ.π.), διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιστημονικών, πολιτιστικών και λοιπών
εκθέσεων, ανάπτυξη ιστοσελίδων, λογισμικού και εφαρμογών ΤΠΕ, σύνταξη,
υποβολή και διαχείριση επενδυτικών (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Leader
κ.λπ.). Πιστοποιητικό
QMSCERT».

από τον διαπιστευμένο οργανισμό επιθεωρήσεων

Εκ των ανωτέρω σε συνδυασμό με τον όρο 2.2.7. της

διακήρυξης, κρίνεται ότι νόμιμα το μέλος της ένωσης “…IKE” στην ερώτηση
“Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα

συστήματα ή

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης” απάντησε θετικά αναφέροντας: «Η
εταιρεία …Ο.Ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ως προς ISO
14001:2015 (QMSCERT No 141118-3), αφού ο σχετικός υπό στοιχεία 2.2.7.
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όρος της διακήρυξης δεν τάσσει υποχρέωση σε περίπτωση ένωσης
προσώπων έκαστο μέλος της ένωσης να διαθέτει αμφότερα τα συγκεκριμένα
πιστοποιητικά. Ως εκ τούτου, η εταιρία η εταιρεία …ΙΚΕ με την ως άνω
απάντησής της στο σχετικό πεδίο του ΤΕΥΔ που υπέβαλε δεν παραβίασε όρο
της διακήρυξης δηλώνοντας ότι το έτερο μέλος της ένωσης, δηλαδή η εταιρία
“…Ο.Ε.” διαθέτει το πιστοποιητικό ISO 14001. Επιπρόσθετα με βάση τα
αναγραφέντα στο ΤΕΥΔ αμφοτέρων των μελών της ένωσης, ήτοι των εταιριών
“…IKE” και “…Ο.Ε.”, όπως ανωτέρω εκτέθηκαν, κρίνεται ότι αμφότερες
διαθέτουν πιστοποίηση για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και
έργων, λαμβανομένων υπόψη και όσων εκτέθηκαν ανωτέρω σκέψη 13 της
παρούσας, αφού η σχετική απαίτηση της διακήρυξης συνίσταται να έχουν
θεματικό πεδίο σχετικό με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, ήτοι
Διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στον τομέα της Γαλάζιας
Ανάπτυξης και όχι θεματικό πεδίο ίδιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση
έργου, ήτοι Διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων στον τομέα της
Γαλάζιας Ανάπτυξης. Άλλωστε «Γαλάζια Ανάπτυξη» είναι η μακροπρόθεσμη
στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και
ναυτιλιακού τομέα. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει ότι οι θάλασσες και οι
ωκεανοί είναι μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομίας, με μεγάλο δυναμικό για
καινοτομία και ανάπτυξη και αποτελεί τη συμβολή της Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας Πολιτικής στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη
2020" για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, όπως
αναφέρεται

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

«https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_el».

Η

‘Γαλάζια

Ανάπτυξη’ αποτελεί στόχο της στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020» και όχι
οικονομική δραστηριότητα. Η χορήγηση ενός πιστοποιητικού συνδέεται με την
οικονομική δραστηριότητα που ασκεί ο οικονομικός φορέας. Κατά συνέπεια
και ο δεύτερος λόγος της εξεταζόμενης προδικαστικής προσφυγής κρίνεται
απορριπτέος ως αβάσιμος καθόλους τους ισχυρισμούς της, με βάση τα
διαληφθέντα στις σκέψεις 14 έως και 16 της παρούσας.
17.

Επειδή, όσον αφορά στον τρίτο λόγο της εξεταζόμενης

προδικαστικής προσφυγής, περί παράλειψης της Επιτροπής Διαγωνισμού
να

διατυπώσει

λεκτικά

την

κρίση
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διαγωνιζόμενο, διατυπώνονται τα εξής: Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 5 του άρθρου 311 ν.4412/2016 «Η βαθμολόγηση των κριτηρίων πρέπει
να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά,
εκτός από τη βαθμολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά
κριτήριο». Εν προκειμένω η Επιτροπή Διαγωνισμού στο υπ’ αρ.1/2019
Πρακτικό της και ακολούθως ο αναθέτων φορέας στην προσβαλλόμενη
απόφασή του, που ενέκρινε το συγκεκριμένο Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού, πράγματι δεν περιέλαβε καμία αιτιολογία, πολλώ δε μάλλον
πλήρη και ειδική, για την βαθμολογία εκάστου διαγωνιζόμενου σε καθένα εκ
των κριτηρίων. Ωστόσο η προσφεύγουσα με το σχετικό λόγο της δεν
προβάλλει ποια συγκεκριμένη βλάβη τούτη υπέστη εκ της συγκεκριμένης
παράλειψης του αναθέτοντα φορέα. Δεν θίγει κάν εάν η έλλειψη
αιτιολόγησης της βαθμολογίας της την έβλαψε επί τη βάσει της επιδίωξης
μεγαλύτερης βαθμολογίας της προσφοράς της ή/και εάν η έλλειψη
αιτιολόγησης της βαθμολογίας της προσφοράς της εταιρίας «…Α.Ε.» την
έβλαψε επί τη βάσει της επιδίωξης μικρότερης βαθμολογίας της προσφοράς
της εταιρίας «…Α.Ε.» Κατά τούτο δεν πληρούται από την προσφεύγουσα η
προϋπόθεση του άρθρου 346 του ν.4412/2016 «….να έχει υποστεί ή να
ενδέχεται να υποστεί ζημία….» και άρα απορριπτέος τυγχάνει ο σχετικός
λόγος προσφυγής της.
18.

Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η κρινόμενη προδικαστική

προσφυγή κρίνεται απορριπτέα ως αβάσιμη, η δε ασκηθείσα από 27-2-2019
παρέμβαση της εταιρίας «…ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κρίνεται δεκτή ως
βάσιμη.
19.

Επειδή, με βάση την προηγούμενη σκέψη θα πρέπει να

καταπέσει το με στοιχεία …παράβολο, ποσού 677,90€.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή.
Δέχεται την παρέμβαση.
Ορίζει την κατάπτωση του με στοιχεία …παραβόλου, ποσού 677,90€.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 27-3-2019 και εκδόθηκε αυθημερόν.
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
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