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Η
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνεδρίασε

την

με

20-5-2022

την

εξής

σύνθεση:

Μιχαήλ

Διαθεσόπουλος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Μαρία Βύρρα και Σωτηρία
Σταματοπούλου, Μέλη.
Για να εξετάσει, την από 14-4-2022 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 548/15-4-2022 της προσφεύγουσας
Ένωσης Εταιρειών «…» και «…», νόμιμα εκπροσωπούμενων.
Κατά της αναθέτουσας αρχής «….», νομίμως εκπροσωπουμένης.
Και του από 26-4-2022, κατόπιν της από 15-4-2022 κοινοποίησης της
προσφυγής

και

παρεμβαίνουσας

κατά

παρέκταση

ένωσης

στην

οικονομικών

επόμενη
φορέων

εργάσιμη
«…»,

ημέρα,
νομίμως

εκπροσωπούμενης.
Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την
ακύρωση της από 4-4-2022 κοινοποιηθείσας με αριθ. Πρωτ… από 04-04-2022
απόφασης του Υπουργού …, καθ’ ο μέρος απορρίφθηκε η προσφορά της και
κρίθηκε δεκτή η προσφορά της παρεμβαίνουσας, στο πλαίσιο της διαδικασίας
ανάθεσης

δημόσιας

σύμβασης

για

το

έργο

«ΣΧΕΔΙΟ

ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ….» της πράξης «Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου ... –
Εκπροσώπηση της Ελλάδας την Biennale αρχιτεκτονικής της …» με κωδικό
MIS …, συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης 846.774,19 ευρώ άνευ ΦΠΑ,
που δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό ΑΔΑΜ … την 4-10-2021 και στο
ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό α/α … H αναθέτουσα υποβάλλει τις από 28-4-2022
Απόψεις της και ο προσφεύγων το από 3-5-2022 υπόμνημά του.
Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
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1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 5 ΠΔ
39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ… και ποσού 4.234,00
ευρώ.
2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα
της ΑΕΠΠ λόγω αξίας, ασκείται εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος, η
από 14-4-2022 προσφυγή του προσφεύγοντος κατά της από 4-4-2022
εκτελεστής πράξης περάτωσης σταδίου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών
προσφορών, αξιολόγησης, καθ’ ο μέρος απορρίφθηκε ο προσφεύγων και
κρίθηκε

αποδεκτός

ο

εμπροθέσμως

και

μετ’

εννόμου

συμφέροντος

παρεμβαίνων. Άρα, η προσφυγή και η παρέμβαση πρέπει να γίνουν τυπικά
δεκτές και να εξετασθούν, περαιτέρω κατ’ ουσία.
3. Επειδή, ο προσφεύγων απεκλείσθη υπό την εξής αιτιολογία «Στον
φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» υποβλήθηκαν το
ΕΕΕΣ των Οικονομικών Φορέων «…» και «…» που συνιστούν Ένωση
Εταιρειών, ψηφιακά υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους και
συμπληρωμένα
όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και στο Άρθρο 2.4.3.1 της Διακήρυξης. Υποβλήθηκαν
επίσης και τα ΕΕΕΣ των εταιρειών: 1. «….» και 2. «….» Σύμφωνα με την
Διακήρυξη και ειδικότερα στην παράγραφο «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα»

αναφέρεται:

«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, κάθε προσφέρων πρέπει: 1. Να έχει εκτελέσει
κατά την τελευταία τριετία (2018, 2019 και 2020) για φορείς του δημοσίου ή/και
του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό • Τουλάχιστον δύο (2) έργα, τα
οποία να καλύπτουν τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω συναφή αντικείμενα
υπηρεσιών και να είναι συμβατικής αξίας (το κάθε ένα εξ’ αυτών) άνω των
200.000€, πλέον ΦΠΑ, ή ένα (1) έργο, συνολικής αξίας άνω των 300.000€,
πλέον

ΦΠΑ,

το

οποίο

να

καλύπτει

3

από

τα

παρακάτω

συναφή

αντικείμενα υπηρεσιών • Τέσσερα έργα σε συναφή αντικείμενα με το υπό
διακήρυξη έργο, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού (τα οποία δύνανται να
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συμπίπτουν με τα ζητούμενα ανωτέρω), με: i. 1 τουλάχιστον έργο που να
καλύπτει το αντικείμενο προωθητικών ενεργειών και άμεσης επικοινωνίας και ii.
1 τουλάχιστον έργο που να καλύπτει το αντικείμενο της προώθησης οριζόντιων
πολιτικών του δημόσιου τομέα ή 1 τουλάχιστον έργο επικοινωνιακής προβολής
δράσεων και υπηρεσιών στους τομείς χωροταξίας ή/και περιβάλλοντος και
ενέργειας. Ως συναφή αντικείμενα νοούνται εκείνα που συνδυάζουν ενέργειες
όπως

οι

παρακάτω:

•

σχεδιασμό

και

υλοποίηση

ολοκληρωμένων

επικοινωνιακών προγραμμάτων • σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή έντυπου
και ηλεκτρονικού υλικού, όπως ενημερωτικές εκδόσεις, διαφημιστικά έντυπα
κ.λπ. • σχεδιασμό και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα Μαζικά Μέσα
Ενημέρωσης • σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών
και άμεσης επικοινωνίας • σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων
των παραπάνω ενεργειών • σχεδιασμό και στήριξη σύγχρονων ενεργειών
πληροφόρησης διαφόρων κατηγοριών κοινού....» Στα υποβαλλόμενα ΕΕΕΣ των
εταιρειών δεν περιλαμβάνονται έργο/α που να καλύπτουν 3 από τα συναφή
αντικείμενα υπηρεσιών όπως ορίζονται στη διακήρυξη.». Άρα, πρώτον
ζητήθηκαν 2 κατηγορίες έργων, μία με ελάχιστο ποσό ως πρόσθετη παράμετρο
και μία χωρίς, η πρώτη δε συγκροτούμενη εκ 2 ή 1 συμβάσεων 200.000 ευρώ ή
300.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ αντίστοιχα, τουλάχιστον, με πρόσθετη απαίτηση
κάλυψης 3 εκ των προσδιοριζόμενων εν συνεχεία ως «συναφών» αντικειμένων.
Δεύτερον, ζητήθηκαν 4 έργα, που δύνανται να ταυτίζονται με αυτά της πρώτης
κατηγορίας ανωτέρω, εκ των οποίων τα 2 θα καλύπτουν έστω 1 συναφές
αντικείμενο εκ των ούτως προσφιοριζομένων και εκ των λοιπών 2, το ένα να
καλύπτει προωθητικές ενέργειες και άμεση επικοινωνία και το άλλο να καλύπτει
ένα εκ των δύο εξής αντικειμένων, ήτοι είτε προώθηση οριζοντίων πολιτικών
δημοσίου τομέα είτε επικοινωνιακή προβολή δράσεων/ υπηρεσιών στους τομείς
χωροταξίας ή/και περιβάλλοντος και ενέργεια. Περαιτέρω, δεν ζητήθηκε οι προς
κάλυψη των ανωτέρω επικαλούμενες συμβάσεις να αφορούν ειδικώς και
αποκλειστικά τα καθ’ εκάστη κατηγορία προσδιοριζόμενα αντικείμενα, αλλά να
τα «καλύπτουν», δυνάμενες ούτως να αφορούν και οιοδήποτε άλλο αντικείμενο
ή να έχουν οιοδήποτε εν γένει σκοπό, αρκεί εντός των εργασιών που
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περιλαμβάνουν, να προκύπτει και αντικείμενο ως τα ανωτέρω. Επιπλέον, δεν
ζητήθηκε και δη, καθ’ οιαδήποτε σαφήνεια, τα ως άνω έργα να έχουν εκκινήσει
ή ολοκληρωθεί κατ’ αποκλειστικότητα εντός του διαστήματος 2018-2020, αλλά
οι διαγωνιζόμενοι να έχουν «εκτελέσει» αυτά εντός του ως άνω διαστήματος,
ήτοι η εκτέλεση των οικείων έργων να εμπίπτει και όχι αναγκαία να εξαντλείται
εντός της τριετίας παραπάνω. Σημειωτέον, ότι και ο όρος 2.2.9.2.Β4 περί
οριστικής απόδειξης των ως άνω προσόντων όρισε ότι «Β.4. Για την απόδειξη
της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν: α) Ψηφιακά υπογεγραμμένο κατάλογο με τα έργα που έχουν
εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία

(2018,2019 και 2020) για φορείς του

δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, συνοδευόμενο
από τις σχετικές παραλαβές. Οι παραλαβές των έργων θα αποδεικνύονται: •
εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως
υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. • εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός
Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης
του Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή
κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο». Άρα, από κανένα σημείο δεν
προκύπτει ότι έπρεπε να έχουν εκκινήσει αποκλειστικά από 1/1/2018 και ότι
έπρεπε οι συμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί (αφού και πάλι ο ως άνω όρος
αναφέρεται σε εκτέλεση και όχι ολοκλήρωση), ακόμη και αν περιελάμβαναν και
άλλες εργασίες πέραν των νυν ζητούμενων, στο σύνολό τους και ακόμη και ως
προς τις άσχετες με τα νυν ζητούμενα, επιπλέον εργασίες, ως την 31/12/2020,
ενώ αρκούσε για στοιχειοθέτηση της εμπειρίας από δημόσια σύμβαση και δη,
ως οριστικό αποδεικτικό μέσο, η κατοχή πρωτοκόλλου παραλαβής. Ούτε τέτοια
απαίτηση, ήτοι περί του ότι η προηγούμενη σύμβαση θα έπρεπε να εκτείνεται
αποκλειστικά εντός του διαστήματος 2018-2020 είναι δυνατόν να συναχθεί ως
επί ποινή αποκλεισμού όρος, εμμέσως και δια παραγωγικής πρόσθετων
περιορισμών, ερμηνεία των ανωτέρω όρων, που πάντως ουδόλως είναι σαφείς
ως προς το ότι απαιτούσαν εκκίνηση, αλλά και ολοκλήρωση εντός του ως άνω
διαστήματος. Αντίθετα, το μόνο ασφαλές συμπέρασμα από το γράμμα του νυν

4

Αριθμός Απόφασης: 813/2022

όρου 2.2.6 «Να έχει εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία (2018, 2019 και 2020)
… Τουλάχιστον δύο (2) έργα, τα οποία να καλύπτουν τουλάχιστον 3 από τα
παρακάτω συναφή αντικείμεναυπηρεσιών και να είναι συμβατικής αξίας (το
κάθε ένα εξ’ αυτών) άνω των 200.000€, πλέον ΦΠΑ, ή ένα (1) έργο, συνολικής
αξίας άνω των 300.000€, πλέον ΦΠΑ, το οποίο να καλύπτει 3 από τα
παρακάτω

συναφή

αντικείμενα υπηρεσιών … Τέσσερα έργα σε συναφή αντικείμενα με το υπό
διακήρυξη έργο…» είναι ότι εντός του ως άνω διαστήματος, οι διαγωνιζόμενοι
θα πρέπει να έχουν εκτελέσει έργα, άρα ότι η εκτέλεση θα καταλαμβάνει μέρος
ή όλον του ως άνω διαστήματος και ότι τα έργα αυτά θα καλύπτουν και θα
σχετίζονται, ασχέτως άλλων και αντικείμενα ως τα νυν ζητούμενα, ενώ επιπλέον
η περί ελάχιστης αξίας (ως προς την πρώτη κατηγορία ζητούμενων
συμβάσεων) απαίτηση τέθηκε σε σχέση με τα έργα εν όλω, ως συμβάσεις και
ολοκληρωμένα αντικείμενα και όχι με αυτές καθαυτές τις επιμέρους εργασίες
τους που ειδικώς είναι σχετικές με τα νυν συναφή αντικείμενα («δύο (2) έργα τα
οποία να καλύπτουν … και να είναι [τα 2 έργα] συμβατικής αξίας (το καθένα
[από τα 2 έργα] εξ αυτών)… ή ένα (1) έργο συνολικής αξίας …, το οποίο [έργο]
να καλύπτει 3 από τα … συναφή αντικείμενα…»). Ούτε ζητήθηκε αν το έργο
είχε μεγαλύτερη διάκρεια, ειδικώς οι εργασίες που αφορούν το νυν αντικείμενο
να έχουν ειδικώς εκτελεσθεί εντός της περιόδου 2018-2020, αφού η περί
συναφών αντικειμένων απαίτηση συναρτήθηκε με το απαιτητό περιεχόμενο και
προσδιορισμό της όλης σύμβασης και η σύμβαση είναι αυτή που με τη σειρά
της συναρτήθηκε με το ως άνω διάστημα και όχι οι επιμέρους εργασίες της.
Δεδομένου δε, ότι δεν ζητήθηκε σύμβαση που αποκλειστικά τυχόν αφορά τα
νυν αντικείμενα και συγχρόνως εμπίπτει στη νυν ζητούμενη περίοδο ή εκτέλεση
εργασιών επί των συναφών αντικειμένων που εμπίπτει, η εκτέλεση αυτών των
εργασιών, στη ζητούμενη περίοδο (αλλά ζητήθηκε σύμβαση που εμπίπτει στην
ως άνω περίοδο και η οποία σύμβαση καλύπτει και τα ως άνω αντικείμενα), δεν
μπορεί να συναχθεί ότι δια επικλήσεως σύμβασης με περισσότερα αντικείμενα
πέραν των νυν συναφών, τουλάχιστον τα συναφή θα έπρεπε τυχόν ειδικώς να
έχουν εκτελεσθεί αποκλειστικά εντός της ανωτέρω περιόδου, καθώς τέτοιο
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συμπέρασμα ερείδεται επί δημιουργικής ερμηνείας των όρων, πέραν των όσων
τουλάχιστον κατά σαφή και βέβαιο τρόπο προκύπτουν από το γράμμα τους και
ενώ τυχόν αμφισημία δεν δύναται να αντιταχθεί κατά των διαγωνιζόμενων. Άρα,
αρκούσε για την πρώτη κατηγορία συμβάσεων μία έστω σύμβαση που
καταλαμβάνει το διάστημα 2018-2020 και συνολικής αξίας 300.000 ευρώ και
άνω, η οποία περιλαμβάνει και εργασίες σχετικές με 3 από τα ως άνω συναφή
αντικείμενα. Αλυσιτελώς η αναθέτουσα επικαλείται τη ΔΕφΠατρ Ν11/2021,
αφού η εκεί υπόθεση αφενός αφορούσε προσφυγή κατά όρων διακήρυξης (και
όχι προσφυγή κατά αξιολόγησης κατ’ εφαρμογή όρων διακήρυξης), αφετέρου
κατά τους εκεί όρους διακήρυξης, προβλεπόταν ότι «2.2.6… για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται… κατά τη
διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2017, 2018, 2019) θα πρέπει να έχουν
εκτελέσει και ολοκληρώσει επιτυχώς…2.2.9.2…Β4 Για την απόδειξη της
τεχνικής

ικανότητας

της

παραγράφου

2.2.6

οι

οικονομικοί

φορείς

προσκομίζουν… βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής… Αν ο
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας … Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η
ημερομηνία της βεβαίωσης/πρωτοκόλλου παραλαβής του αντικειμένου της
σύμβασης… Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης
ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης που εκδίδει ο αποδέκτης
(ιδιωτικός φορέας)…». Eπομένως, ήταν όλως σαφές από τη διακήρυξη, ότι
απαιτήθηκε ρητά και ειδικά και η ολοκλήρωση, πέραν και επιπλέον της
εκτέλεσης και μάλιστα ρητά ζητήθηκε να αποδειχθεί και η ίδια η ολοκλήρωση
και φυσικά οι διαφορετικοί όροι και το περιεχόμενο, ως τότε τέθηκε, της εκεί
διακήρυξης δεν συνιστούν νομολογιακό πόρισμα για την έννοια και εφαρμογή
των νυν όρων διακήρυξης. Εν προκειμένω, στο ΕΕΕΣ της εταιρείας «…» και
στο πεδίο Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρονται τα κάτωθι έργα
με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, περιγραφή και ημερομηνίες έναρξης και
λήξης: 1. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας … για το
έργο CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential
of the programme area through cinema” 46.990,00 EUR 09.03.2020 26.02.2021 2. «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης
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Δράσεων Επικοινωνίας/Ενημέρωσης της Πράξης …» στα πλαίσια του έργου …,
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg “Greece-Italy 20142020”» 32.512,80 EUR 30.01.2020 - 31.12.2020 3. Δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης πολιτών για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης
3.779,60 EUR 01.08.2019 - 31.12.2019 4. «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας
στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο. Π. Π.Ε.Π. ως Εθνικού Σημείου Συντονισμού
EQF-NCP 2018-2020» 26.610,40 EUR 01.04.2020 - 31.03.2021 5. «Προώθηση
διαφημιστικής καμπάνιας στα ΜΜΕ & δημιουργία έντυπου διαφημιστικού υλικού
με θέμα την προβολή των Σχολών Μαθητείας του … 22.320,00 EUR
01.07.2020 - 30.09.2020 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΙΛΑΡΑ 16.740,00 EUR 01.06.2018 - 30.09.2018 Από τα ανωτέρω
προκύπτει ότι δεν υπάρχει έργο της εταιρείας «…», που αναγράφεται και
περιγράφεται στο ΕΕΕΣ και είναι άνω των 200.000€, ώστε να καλύπτεται η
αναφερόμενη απαίτηση για εκτέλεση, κατά την τελευταία τριετία (2018, 2019
και 2020), για φορείς του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό, τουλάχιστον δυο (2) έργων συμβατικής αξίας (το κάθε ένα εξ’ αυτών)
άνω των 200.000€, πλέον ΦΠΑ, ή ενός (1) έργου, συνολικής αξίας άνω των
300.000€, πλέον ΦΠΑ. Επί πλέον, υπάρχουν μόνο τρία (3) κατά την τελευταία
τριετία, 2018, 2019 και 2020, (Αρ. απόφασης Ν11/2021, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Β ́ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ), τα με α/α 3, 5 και 6, που
αναγράφονται και περιγράφονται στο ΕΕΕΣ και αφορούν γενικά σε έργα
δημοσιότητας και επικοινωνίας, χωρίς, ωστόσο, να καλύπτεται η απαίτηση για
εκτέλεση, κατά την τελευταία τριετία, 2018, 2019 και 2020, (Αρ. απόφασης
Ν11/2021, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Β ́ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ),
τεσσάρων (4) έργων σε συναφή αντικείμενα με το υπό διακήρυξη έργο,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. Στο ΕΕΕΣ της εταιρείας «….» και στο πεδίο Γ:
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρονται τα κάτωθι έργα με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό, περιγραφή και ημερομηνίες έναρξης και λήξης: 1.
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο
«Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για
Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο
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Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια …, Ελλάδα» [“Project Development
Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings
in the Region of …, Greece”] που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το
Μηχανισμό

…

(ΕΕ-ΕΤΕπ)

583.098,00 EUR 02.02.2017 - 28.02.2021 2. «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης

της

Περιφέρειας

…

για

το

έργο

“… - Building the … Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses” στο
πλαίσιο

του

Προγράμματος

…

Interreg

2014-2020»

164.516,13 EUR 13.12.2018 - 31.12.2020 3. «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης

της

…

για

το

έργο “… - Building the … Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses”
στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg … 2014-2020» 111.000,00 EUR
24.09.2018 - 31.12.2020 4. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του
Επιμελητηρίου … για το έργο “… - Promoting CIRCuLar Economy Investments
and

policies

in

the

cross-border area of Greece-Italy” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής

Συνεργασίας

Interreg

V-A

Greece-Italy

2014-2020

134.282,26 EUR 01.04.2019 - 15.12.2020 5. «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης του Επιμελητηρίου … για το έργο “… - Promoting CIRCuLar
Economy INvestments and policies in the cross-border area of Greece-Italy”
στο

πλαίσιο

Εδαφικής

του

Συνεργασίας

Interreg

Προγράμματος

Ευρωπαϊκής

V-A

2014-2020»

Greece-Italy

97.254,04 EUR 18.09.2018 - 15.12.2020 6. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
για

τη

δημιουργία

και

πιλοτική

λειτουργία

ενεργειακής

κοινότητας

29.998,98 EUR 19.10.2021 - 18.03.2022 7. «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου
Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου “INTegrated sustainable energy ACTions and
projects in …(INTERACT in …)” που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό …»
485.000,00

EUR

10.08.2021

-

31.12.2023

8.

«Παροχή

υπηρεσιών

Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για τηνυποβοήθηση της Διεύθυνσης Δ17 και
της Διεύθυνσης Δ16 στον έλεγχο Χρηματοοικονομικών Μοντέλων του
Παραχωρησιούχου …, του Παραχωρησιούχου …, και του Παραχωρησιούχου
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…» 38.000,00 EUR 15.07.2021 - 15.07.2023 9. Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης
Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εκπόνηση Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής
Ενεργειακής Αναβάθμισης Υποδομών και Εγκαταστάσεων του …19.950,00
EUR 23.04.2021 - 31.12.2021 10. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
της ΠεριφερειακήςΕνότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean
Territory” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B ΒαλκανικήΜεσόγειος 2014-2020 189.000,00 EUR 10.11.2020 - 01.09.2021 11. Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της …. για το έργο “… - Promoting Energy
Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory" στο πλαίσιο
του Προγράμματος Interreg … 2014-2020 110.000,00 EUR 28.09.2020 01.03.2022 12. Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης για την Ανάπτυξη Ενεργειακών
Δράσεων Περιφερειακής Διάστασης, μέσω του Εργαλείου των Ενεργειακών
Κοινοτήτων 40.000,00 EUR 08.09.2020 - 07.06.2021 13. Παροχή Υπηρεσιών
Συμβούλου Υποστήριξης και Ανάπτυξης Έργων Βελτίωσης της Ενεργειακής
Απόδοσης στην Περιφέρεια … στο πλαίσιο του Μηχανισμού … 357.602,42
EUR 03.02.2020 - 30.06.2022 14. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
για τη διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την υποστήριξη
δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και έργων φιλικών προς το περιβάλλον στην
Περιφέρεια

…

51.000,00

EUR

27.09.2018 - 02.10.2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ….». Όπως παραδεκτώς αποδεικνύει
δια του υπομνήματος της η προσφεύγουσα, δεδομένου ότι η προσβαλλομένη
δεν εντόπισε τον λόγο για τον οποίο δεν έλαβε υπόψη καμία εκ των ανωτέρω
συμβάσεων, αλλά παραδεκτώς εξηγεί τούτο δια των, κατ’ άρ. 365 παρ. 1 Ν.
4412/2016, Απόψεών της, το πρώτο ως άνω, δηλωθέν με το ΕΕΕΣ, έργο του
μέλους της προσφεύγουσας, …, ήτοι «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής
Υποστήριξης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης
Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια
…,…» [“Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation,
Public Lighting and Buildings inthe Region of …, Greece”] που έχει ενταχθεί και
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συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό … (ΕΕ-ΕΤΕπ) 583.098,00 EUR
02.02.2017 - 28.02.2021», περιλαμβάνει ως πακέτο εργασιών 1, 2 και 3 «ΠΕ 1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ, ΠΕ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», εκ των οποίων μάλιστα, όπως
προκύπτει από τη σύμβαση, όπως καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως δημόσιο
στοιχείο με Μον. ΑΔΑΜ …, η εργασία 1.1 αφορά την υποστήριξη στην
παρακολούθηση προόδου του έργου και άρα και μεταξύ άλλων στις δράσεις
δημοσιότητας και επικοιωνιάς, η εργασία 1.2 αφορά υποστήριξη για
συναντήσεις μεταξύ άλλων και ενημερωτικού χαρακτήρα και παρουσιάσεων,
που κατά τη σύμβαση έχουν χρονοδιάγραμμα ως 31-7-2019, εργασίες 2.1 ως
2.5 περί αντίστοιχα εκπόνησης σχεδίου επικοινωνίας, σχεδίασης και ανάπτυξης
διαδικτυακού τόπου μετά μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξη στη
σχεδίαση και εκτύπωση έντυπου υλικού έργου, υποστήριξη στη σχεδίαση και
διοργάνωση εκδηλώσεων έργου, που καλύπτει υποστήριξη σε εναρκτήριο και
τελικό συνέδριο και επικοινωνία-προβολή-προώθηση αυτών και διαμόρφωση
σχεδίου μεταφερσιμότητας/πολλαπλασιαστικότητας του έργου, όσον αφορά τη
μεταφορά αποτελεσμάτων του έργου και τη διάδοση αποτελεσμάτων του σε
άλλες τοπικές αρχές σε Ελλάδα και ΕΕ και εργασίες 3.1-3.3 περί αντιστοίχως,
εντοπισμό καλών πρακτικών και συγκριτική αξιολόγηση για την υλοποίηση του
έργου σε κάθε τομέα και αντικείμενο του, εκπόνηση στρατηγικού και
επιχειρησιακού σχεδίου επί του εν όλω αντικειμένου του και εργασιών του και
εκπόνηση σχεδίου δράσης υλοποίησης του όλου έργου και των εργασιών του,
ως και εργασία 3.5 περί τεχνικής υποστήριξης στη δημόσια διαβούλευση
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου με σκοπό προσέλκυση και ενημέρωση
διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, που εφαρμόζουν ενεργειακή εξοικονόμηση.
Άρα, δεδομένου ότι ως συναφή κατά τη διακήρυξη αντικείμενα νοούνται όσα
συνδυάζουν ενέργειες «όπως οι παρακάτω: σχεδιασμό και υλοποίηση
ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων • σχεδιασμό, παραγωγή και
διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, όπως ενημερωτικές εκδόσεις,
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διαφημιστικά έντυπα κ.λπ. • σχεδιασμό και υλοποίηση δημοσιότητας και
προβολής στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης • σχεδιασμό και υλοποίηση
στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άμεσης επικοινωνίας • σχεδιασμό και
παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών • σχεδιασμό
και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων κατηγοριών
κοινού», οι ανωτέρω εργασίες του ως άνω φυσικού αντικειμένου είχαν πάντως,
συνάφεια με τα ανωτέρω, ενδεικτικώς πάντως παρατεθέντα εκ της διακήρυξης
πεδία («όπως οι παρακάτω…» αναφέρει ο ως άνω όρος 2.2.6) και εν
προκειμένω οι ως άνω ενέργειες αφορούν σχεδιασμό, παρακολούθηση,
εποπτεία και επίβλεψη ενεργειών σε επικοιινωνιακό πρόγραμμα, που επιπλέον
περιλαμβάνει και διανομή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού και δη και με
υλοποιήση δημοσιότητας μέσω μέσων ενημέρωσης, ως και ενεργειών άμεσης
επικοινωνίας

δια

της

υποστήριξης

συνεδρίων,

συνεδριάσεων

και

διαβουλεύσεων, αλλά και δια σχεδιασμού προτάσεων για τέτοιες ενέργειες και
υποστήριξη πληροφόρησης κοινού, μέσω των διαβουλεύσεων, των συνεδρίων,
των εκδηλώσεων, του σχεδιασμού μεταφερσιμότητας δια της επικοινώνησης
των αποτελεσμάτων του έργου, της προώθηση μέσω διαδικτύου και της
υποστήριξης και σχεδιασμού επί των ανωτέρω. Σημειωτέον δε, πως σε
αντίθεση με τους ισχυρισμούς της παρεμβαίνουσας, η οποία πάντως
αλυσιτελώς αποπειράται να προβάλει η ίδια αιτιολογία της απόρριψης της
προσφεύγουσας, ενώ όντως αυτή η αιτιολογία μόνο κατόπιν των Απόψεων
ήταν δυνατόν να προκύψει και ενώ δεν συνιστά παραδεκτό αντικείμενο της
παρέμβασης, η το πρώτον προβολή βάσεων αποκλεισμού του προσφεύγοντος
κατά της απόρριψης του, που δεν προκύπτουν εκ της προσβαλλομένης (παρά
συνιστά

παραδεκτό

αντικείμενο

της

παρέμβασης,

η

διατήρηση

της

προσβαλλομένης κατά τις κρίσεις και τα κεφάλαια αυτής ως έχουν, ενώ τυχόν
διάγνωση νέων βάσεων αποκλεισμού μη οριστικώς εισέτι αποκλεισθέντος
συνδιαγωνιζομένου προϋποθέτει αυτοτελή προσφυγή και όχι παρέμβαση),
πάντως, για τη διάγνωση συνάφειας αντικειμένου της προηγούμενης σύμβασης
με τα νυν ορισθέντα, ενδεικτικά, ως συναφή αντικείμενα, δεν είναι η αυτολεξεί
παράθεση του περιγραφόμενου στη διακήρυξη ως συναφούς, αντικειμένου στην
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προηγούμενη σύμβαση ούτε η πλήρωση όλων των επιμέρους ενεργειών και
αντικειμένων, που καθεμία εκ των κατηγοριών συμβατών αντικειμένων
αναφέρει. Τούτο διότι πρωτίστως, ακριβώς ο όρος 2.2.6.1 αναφέρει πως οι
κατηγορίες συναφών αντικειμένων ορίζονται ενδεικτικά και άρα, η καθ’ εκάστη
κατηγορία περιγραφή είναι ενδεικτική, αφού ως συναφή αντικείμενα ορίζονται
εκείνα «που συνδυάζουν ενέργειες όπως οι παρακάτω» και άρα, το ζητούμενο
δεν ήταν η εκ της προηγούμενης σύμβασης εξάντληση κάθε επιμέρους
ενέργειας από όσες αναφέρει η κάθε κατηγορία αντικειμένου, αλλά το να
εμπίπτει το αντικείμενο της προηγούμενης σύμβασης στο πλαίσιο και κάποιες
από τις περιγραφόμενες ενέργειες από κάποια εκ των περιγραφόμενων
κατηγοριών συναφών αντικειμένων. Άρα, δεν χρειαζόταν αναγκαία και έντυπο
και ηλεκτρονικό υλικό ούτε απαιτήθηκε να παράγει ο ίδιος ο ανάδοχος τα
έντυπα ούτε έπρεπε αναγκαία το έντυπο υλικό να διανεμηθεί από τον
διαγωνιζόμενο. Επιπλέον, η διαδικτυακή και μέσω μέσων κοινωνική δικτύωση
προβολή και προώθηση προδήλως υπάγεται στην κατηγορία περί προβολής
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (δεν ζητήθηκε εξάλλου ειδικώς εμπειρία σε
τηλεοπτική ή ραδιοφωνική διαφήμιση ή διαφήμιση μέσω εφημερίδων ή δια εν
γένει συγκεκριμένου μέσου), αφού ως μέσα μαζικής ενημέρωσης ορίζεται μια
ποικιλία τεχνολογικών πολυμέσων που προσεγγίζουν ένα μεγάλο κοινό μέσω
μαζικής επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων και το διαδίκτυο, μέσω ιστοσελίδων
και μέσων ακριβώς κοινωνικής δικτύωσης, που εκ φύσεώς τους κατατείνουν
στη διάχυση πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Εξάλλου, σε αντίθεση με τους
ισχυρισμούς της παρεμβαίνουσας, όλο το ΠΕ 2 ανωτέερω της προηγούμενης
ως άνω σύμβασης, με το σύνολο των παραδοτέων και των εργασιών του,
συνιστά ακριβώς ένα ολοκληρωμένο και ευρύτερο επικοινωνιακό πρόγραμμα,
συνιστάμενο σε ενέργειες και άμεσης επικοινωνίας, ως και προώθησης και
διάδοσης των δράσεων του έργου, με τον ανάδοχο να φέρει τον ρόλο
σχεδίασης και υποστήριξης προς υλοποίηση και προφανώς, δεδομένου ότι
ουδόλως προκύπτει ότι οι ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας είναι
εξαντλητικά προσχεδιασμένες από την αναθέτουσα, ο ανάδοχος κλήθηκε να
υλοποίησει τις γενικές περιγραφές ζητουμένων της σύμβασης και να
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προσαρμόσει

αυτές

στην

δημιουργικών

εφαρμογών

εκ

μέρους

και

λύσεων.

του

παραγωγή

Άλλωστε,

ο

και

σχεδιασμό

σχεδιασμός

ενός

επικοινωνικού προγράμματος με επιπλέον ενέργειες και δράσεις στο πλαίσιο
του και η υποστήριξη στην υλοποίησή του, συνιστά ακριβώς τη ζητηθείσα
«υλοποίηση», ενώ το ΠΕ 2 της προηγούμενης ανωτέρω σύμβασης αναφέρει
όχι μόνο θεωρητικό σχεδιασμό, αλλά και επιμέρους και συγκεκριμένες ενέργειες
υλοποίησης του, ως έργο του αναδόχου και ενώ, η συνδρομή της αναθέτουσας
και υποστήριξή της στην εκτέλεση των ενεργειών αυτών συνιστά τέτοια
υλοποίηση (εξάλλου, δεν ζητήθηκε ο τότε ανάδοχος να έχει εκτελέσει τις
δράσεις, χωρίς συνεργασία της αναθέτουσας ή την αναθέτουσα ως όλως
παθητικό και μη συνεργαζόμενο αποδέκτη των υπηρεσιών). Ακόμη, το
συνέδριο τέθηκε κατά την εργασία 2.4 και το Π2.5 της ως άνω σύμβασης ως
προωθητική ενέργεια επικοινωνίας, με παρουσιάσεις και φωτογραφίες του
αντικειμένου του προς προώθηση έργου και προς προσέλκυση ενδιαφέροντος
και συμμετοχής ενδιαφερομένων και δη, οι εργασίες περιλαμβάνουν και τη
διαμόρφωση και παραγωγή όχι μόνο αφισών και παρουσιάσεων, που
προδήλως συνιστούν μέσο προώθησης, αλλά και δελτίων τύπου, που
προδήλως συνιστούν ενέργεια επικοινωνίας προς το κοινό, προώθησης της
δράσης και άμεσης επικλονωνίας (ακριβώς, διότι το δελτίο τύπου συνιστά μέσο
επικοινωνίας άμεσα και ευθέως -χωρίς ενδιαμεσολάβηση πυλωρών και
διαμορφωτών γνώμης προς έμμεση επικοινώνηση- του πομπού, δηλαδή της
αναθέτουσας που διοργάνωσε το συνέδριο και το έργο, στο πλάισιο του οποίου
εντάσσεται και το συνέδριο, προς τον λήπτη, ήτοι το ευρύ κοινό) και
υλοποίησης του επικοινωνιακού προγράμματος του έργου. Περαιτέρω, δεν
απαιτήθηκε να σχεδιαστούν και να διανεμηθούν διαφηστικά έντπυα προς το
ευρύ κοινό, προς πλήρωση της κατηγορίας «σχεδιασμός, παραγωγή και
διανομή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, όπως ενημερωτικές εκδόσεις,
διαφημιστικά έντυπα κλπ», αλλά το αντικείμενο της ως άνω κατηγορίας
συνίσταται ακριβώς στη δημιουργία υλικού επικοινωνίας, χωρίς να απαιτείται
συγχρόνως η επικοινωνία να απευθύνεται σε ευρύ κοινό ή να λαμβάνει χώρα
στο πλαίσιο μείζονος ή εν γένει διαφημιστικής καμπάνιας και τούτο, ενώ όλως
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ενδεικτικά («όπως») αναφέρθηκαν στην κατηγορία αυτή, κατά τη διακήρυξη, οι
«ενημερωτικές εκδόσεις» και τα «διαφημιστικά έντυπα». Επιπλέον, η υπό 3.5
εργασία-3.5 παραδοτέο υποστήριξης στη δημόσια διαβούλευση, σε αντίθεση με
τους ισχυρισμούς της παρεμβαίνουσας, ρητά αναφέρεται στην ανωτέρω
σύμβαση, πως σκοπεί και κατευθύνεται στην «προσέλκυση και ενημέρωση»
ενδιαφερομένων μερών και συνεπώς συνιστά προδήλως δράση άμεσης
επικοινωνίας, προώθησης του έργου και των στόχων του και υποστήριξης
πληροφόρησης, όπως και η δια διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
προβολή, συνιστά μέσο προώθησης και επικοινωνίας του έργου, με χρήση
μέσου μαζικής ενημέρωσης και προς υποστήριξη σύγχρονων ενεργειών
πληροφόρησης του κοινού (εξάλλου, δεν απαιτήθηκε για κάθε κατηγορία
αντικειμένου εκ των 3 που απαιτήθηκαν, να συναρτάται αποκλειστικά μια
εργασία της προηγούμενης σύμβασης, αλλά μια εργασία της προηγούμενης
σύμβασης δύναται, αφού δεν ορίζεται αντίθετα, να αποκρίνεται και να καλύπτει
περισσότερα συναφή αντικείμενα από τα εκ της διακήρυξης, ενδεικτικώς
αναφερθέντα). Άρα, η ως άνω σύμβαση αφορά το σύνολο και των 6 ενδεικτικώς
αναφερθεισών εργασιών που λογίζονται ως «συναφή αντικείμενα» κατά τον όρο
2.2.6.1

της

διακήρυξης,

σε

αντίθεση

και

με

τους

ισχυρισμούς

της

παρεμβαίνουσας. Επιπλέον, κατά την ανωτέρω από 3-2-2017 σύμβαση, η
διάρκεια της εκτεινόταν καταρχήν ως 31-7-2019, πλην όμως περαιτέρω
παρατάθηκε διαδοχικά και την 31-8-2020 παρατάθηκε ως 28-2-2021. Σε κάθε
πάντως περίπτωση, προκύπτει εκ πρωτοκόλλων παραλαβής της ανωτέρω
σύμβασης, που μάλιστα συνιστούν και τα προσήκοντα κατά τη διακήρυξη
δικαιολογητικά οριστικής απόδειξης και ενώ η διακήρυξη δεν ζήτησε καν
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, αλλα εν γένει πρωτόκολλα παραλαβής και
σε συνδυασμό και με τα δι’ αυτών εγκριθέντα τιμολόγια, ήτοι το από 13-12-2018
που αφορά μεταξύ άλλων το παραδοτέο Π2.5 περί υποστήριξης εναρκτήριου
συνεδρίου (που περιλαμβάνει κατά τα ανωτέρω και δημιουργικό σχεδιασμό και
παραγωγή και εντύπου υλικού, ως και δελτία τύπου) και Π1.2 περί υποστήριξης
σε συναντήσεις και Π3.5 ήτοι υποστήριξη και αναφορά επί δράσεων δημόσιας
διαβούλευσης (εγκρίθηκαν με Πρακτικό ΕΠΠΕ υπ’ αριθμ. 5/07.12.2018, που
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εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 184467/6119/14.12.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη … (ΑΔΑ: …), το από 15-10-2019 τιμολόγιο που αφορά και
παραδοτέα Π.1.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ και Π.3.5 ΑΝΑΦΟΡΑ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (εγκρίθηκαν με το Πρακτικό ΕΠΠΕ υπ’
αριθμ.

6/10.06.2019,

που

εγκρίθηκε

με

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.

οικ.

89940/2828/14.06.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη … (ΑΔΑ: …), το από 411-2019 τιμολόγιο που αφορά μεταξύ άλλων και παραδοτέο Π2.2 περί
διαδικτυακού τόπου του έργου (εγκρίθηκαν με το Πρακτικό ΕΠΠΕ υπ’ αριθμ.
9/16.10.2019,

που

εγκρίθηκε

με

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.

οικ.

175981/6366/08.11.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη …(ΑΔΑ: …) και το από
1-10-2020 τιμολόγιο, που αφορά μεταξύ άλλων και Π2.7 παραδοτέο ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΗ

και

αντικείμενο

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

του
&

πακέτου

ΠΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2
ΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΥ

(εγκρίθηκαν με το Πρακτικό ΕΠΠΕ υπ’ αριθμ. 15/28.09.2020, που εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 132102/4298/30.09.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη …
(ΑΔΑ:…) , ότι εντός του διαστήματος 2018-2020 εκτελέσθηκαν εργασίες που
αφορούν υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος, σχεδιασμό, παραγωγή και
διανομή ηλεκτρονικού υλικού και υλοποίηση δημοσιότητας μέσω διαδικτύου και
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υλοποίηση δράσεων προώθησης και άμεσης
επικοινωνίας και υποστήριξη σε ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης σε
σχέση με κοινό, καλύπτοντας έτσι 5 κατηγορίες του όρου 2.2.6.1, εκ των
ενδεικτικώς εκεί αναφερομένων, βλ. ανωτέρω, ως συναφών αντικειμένων, σε
αντίθεση με τους αβάσιμους ισχυρισμούς της παρεμβαίνουσας. Περαιτέρω, όχι
μόνο η ως άνω σύμβαση ως ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών, αλλά και οι
επιμέρους συναφείς ως άνω εργασίες εκτελέσθηκαν

στο ως άνω διάστημα

2018-2020 (και δη οι εργασίες αυτές μάλιστα, αποκλειστικά, σε αυτό καθαυτό το
ανωτέρω διάστημα) και η αξία της σύμβασης ανήλθε σε ποσό άνω των 300.000
ευρώ άνευ ΦΠΑ. Επιπλέον άλλωστε, προκύπτει ότι κατά τις δόσεις 3 έως 8 του
ως άνω έργου, πληρώθηκαν εντός 2018-2020 377.048,01 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι
άνω των 300.000 ευρώ. Τούτο, καίτοι πάντως ουδόλως ζητήθηκε από τη
διακήρυξη ούτε να έχει πληρωθεί το έργο εντός της επίμαχης τριετίας ούτε να
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έχει πληρωθεί ποσό άνω των 300.000 ευρώ ούτε να έχουν εκτελεσθεί εργασίες
άνω των 300.000 ευρώ ειδικώς εντός της τριετίας, αλλά ζητήθηκε η σύμβαση να
έχει εκτελεσθεί σε διάστημα εντός της ανωτέρω τριετίας (και η ως άνω σύμβαση
εκτελέσθηκε και στο διάστημα αυτής της τριετίας, ενώ δεν ζητήθηκε να έχει
εκτελεσθεί μόνο στο διάστημα αυτής της τριετίας) και η σύμβαση εν όλω να έχει
αξία 300.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ. Συνεπώς, μη νομίμως και πάντως με αβάσιμη
αιτιολογία δεν προσμετρήθηκε η ως άνω σύμβαση υπέρ της προσφεύγουσας,
καλύπτοντας την απαίτηση για μια τουλάχιστον σύμβαση άνω των 300.000
ευρώ χωρίς ΦΠΑ που καλύπτει τουλάχιστον 3 συναφή αντικείμενα. Επιπλέον,
σε αντίθεση με τις αιτιάσεις της παρεμβαίνουσας, βλ. ανωτέρω αναλυτικά, η ως
άνω σύμβαση, ως και οι ως άνω ειδικώς εντός της τριετίας εκτελεσθείσες
εργασίες της, εκτός του ότι καλύπτουν 3 και άνω συναφή αντικείμενα,
καλύπτουν και ειδικώς το αντικείμενο «προωθητικών ενεργειών και άμεσης
επικοινωνίας», όπως και το αντικείμενο της επικοινωνιακής προβολής δράσεων
και υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, αλλά και μέσω
της υπό Π2.7 μεταφερσιμότητας και των ως άνω διαβουλεύσεων και συνεδρίων
και της προώθησης οριζοντίων πολιτικών δημοσίου τομέα και άρα, δύναται να
ληφθεί υπόψη και ως προς κάθε επιμέρους υποκατηγορία της δεύτερης
επιμέρους

ανωτέρω

κατηγορίας

συμβάσεων

(των

4

ανεξαρτήτως

προϋπολογισμού). Η ίδια δε η αναθέτουσα στις Απόψεις της αναγνωρίζει ότι εκ
των συμβάσεων του μέλους της προσφεύγουσας …, προκύπτουν 3 συμβάσεις
και δη, εκτελεσμένες εντός της τριετίας 2018-2020 που αφορούν έργα
δημοσιότητας και επικοινωνίας, ήτοι έργα εμπίπτοντα στα ως άνω συναφή
αντικείμενα της διακήρυξης, χωρίς άλλωστε να ζητήσει τυχόν διευκρινίσεις περί
του αν, καίτοι περί δημοσιότητας και επικοινωνίας, δεν πληρούν τα συναφή
αντικείμενα και ενώ ουδέν σχετικό η αναθέτουσα προβάλλει. Επομένως, η ως
άνω σύμβαση, ως προσμετρητέα και στη δεύτερη κατηγορία συμβάσεων, ήτοι
των άνευ απαίτησης συγκεκριμένης αξίας, άγει σε πλήρωση και της δεύτερης
κατηγορίας συμβάσεων και αυτό ενώ η αναθέτουσα δεν προβάλλει ότι τυχόν εκ
των λοιπών τριών, που η ίδια αναγνωρίζει, δεν καλύπτονται οι πρόσθετες
απαιτήσεις για 1 έργο με άμεση επικοινωνία και προωθητικές ενέργειας ή για 1
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έργο που καλύπτει αντικείμενο προώθησης οριζοντίων πολιτικών δημοσίου
τομέα ή επικοινωνιακή προβολή δράσεων στη χωροταξία ή το περιβάλλον και
την ενέργεια. Εξάλλου, η ίδια η αναθέτουσα εν τέλει παραθέτει περισσότερα
εμπίπτοντα, ήδη εκ του τίτλου τους, στα ως άνω συναφή αντικείμενα, έργα, που
μάλιστα όλα εκτελέσθηκαν αποκλειστικά εντός της τριετίας 2018-2020, ήτοι
εκκίνησαν και ολοκληρώθηκαν εντός αυτής (χωρίς να αμφισβητεί η αναθέτουσα
τις σχετικές δηλώσεις στο ΕΕΕΣ του μέλους της προσφεύγουσας …) και δη και
αποκλειστικά εκ του μέλους της προσφεύγουσας … και των συμβάσεων που η
ίδια δηλώνει. Συγκεκριμένα, η «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και
Υλοποίησης Δράσεων Επικοινωνίας/Ενημέρωσης της Πράξης …» στα πλαίσια
του έργου …, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg
“Greece-Italy 2014-2020”» αξίας 32.512,80 EUR και διαρκείας 30.01.2020 31.12.2020, αφορά δράση «σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένου
επικοινωνιακού προγράμματος», δημοσιότητας, επικοινωνίας και σχεδιασμού
και υλοποίησης συναφών προτάσεων, ως και υποστήριξης ενεργειών
πληροφόρησης και μάλιστα αφορά και την επικοινωνιακή προβολή δράσεων
που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό, ενώ από
επισκόπηση του ιστότοπου της ως άνω δράσης, προκύπτει ότι αφορά ανάδειξη
περιβαλλοντικών διαδρομών και περιπάτων, συνέδρια, συνεντεύξεις τύπου,
χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμα δικτύωσης,συναντήσεις και
διοργάνωση εβδομάδων επικοινωνίας με το κοινό και προωθητικών δράσεων
με διαλέξεις και πολιτιστικά δρώμενα και επομένως αφορά και προωηθητικές
ενέργειες και άμεση επικοινωνία. Το έργο. «Δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης πολιτών για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης»
αξίας 3.779,60 EUR και διάρκειας από 01.08.2019 ως 31.12.2019, αφορά
ακριβώς δράσεις δημοσιότητας, ενημέρωσης και επικοινωίας με το κοινό για
δράσεις και υπηρεσίες στον τομέα του περιβάλλοντος, το έργο «Προώθηση
διαφημιστικής καμπάνιας στα ΜΜΕ & δημιουργία έντυπου διαφημιστικού υλικού
με θέμα την προβολή των Σχολών Μαθητείας του …, αξίας 22.320,00 EUR και
διαρκείας 01.07.2020 - 30.09.2020, αφορά πάλι δράσεις προώθησης και
προωθητικών ενεργειών και πολιτικών του δημοσίου τομέα και υλοποίησης
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επικοινωνιακού προγράμματος και διαφημιστικής καμπάνιας και δημοσιότητας
δια μέσων μαζικής ενημέρωσης και δια εντύπου υλικού, ως και πληροφόρησης
του κοινού, ενώ και το έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΙΛΑΡΑ», αξίας 16.740,00 EUR και διαρκείας 01.06.2018 - 30.09.2018
αφορά ακριβώς έργο ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού και
προωθητικών ενεργειών. Ούτως, προκύπτουν 4 και όχι 3, έργα, που όλα
καλύπτουν κάθε απαίτηση της δεύτερης κατηγορίας συμβάσεων και όλα
εκκίινησαν και ολοκληρώθηκαν εντός της τριετίας 2018-2020. Τούτο, ενώ το
έργο

«Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας στο πλαίσιο των δράσεων του

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικού Σημείου Συντονισμού EQF-NCP 2018-2020», αξίας
26.610,40 EUR και διάρκειας 01.04.2020 - 31.03.2021, ομοίως αφορά δράσεις
επικοινωνίας και προώθησης πολιτικών του δημοσίου τομέα, ως και
πληροφόρησης του κοινού και εκκίνησε και εν μέρει εκτελέσθηκε εντός του ως
άνω διαστήματος, ήτοι και εντός του 2020. Όσον αφορά δε το μέλος της
προσφεύγουσας …, προκύπτει ότι εντός της τριετίας 2018 ως 2020 και
εκκίνησαν και ολοκληρώθηκαν κατά το ΕΕΕΣ της και χωρίς να αντικρούει η
αναθέτουσα ή ο παρεμβαίνων, τα έργα, πρώτον «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Λευκάδας για το έργο “… - Promoting
CIRCuLar Economy INvestments and policies in the cross-border area of
Greece-Italy”

στο

πλαίσιο

του

Προγράμματος

Ευρωπαϊκής

Εδαφικής

Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020», αξίας 97.254,04 ευρώ και
διαρκείας 18.9.2018-15.12.2020 και δεύτερον, το έργο «Παροχή Υπηρεσιών
Τεχνικής Υποστήριξης του Επιμελητηρίου … για το έργο “… - Promoting
CIRCuLar Economy Investments and policies in the cross-border area of
Greece-Italy”

στο

πλαίσιο

του

Προγράμματος

Ευρωπαϊκής

Εδαφικής

Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 αξίας 134.282,26 ευρώ και
διαρκείας 1.4.2019-15.12.2020, τα οποία μεταξύ άλλων και κατά την επίσημη
ιστοσελίδα του προγράμματος συνεργασίας στο οποίο ανήκουν τα έργα
(https://.../)

αφορά

και

Διοργάνωση

εκδηλώσεων

ευαισθητοποίησης στις περιοχές του έργου, ως και

διαβούλευσης

και

Δράσεις διάχυσης και

επικοινωνίας και (https://.../) πληροφορεί, εκπαιδεύει, καθοδηγεί και δικτυώνει
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ενδιαφερόμενους φορείς, εισάγει τοπικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες στην
ιδέα της Κυκλικής Οικονομίας,
αποφέρει

βιώσιμα

ευαισθητοποιεί τις τοπικές κοινωνίες και

αποτελέσματα

που

ενισχύουν

μακροπρόθεσμα

την

επιχειρηματικότητα, τις οικονομικές προοπτικές και τις συνθήκες διαβίωσης στη
διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Ιταλία, με το αντικείμενο προώθησης και
επικοινωνίας να ορίζεται ως εξής από τον επίσημο ιστότοπο της συνεργασίας
(«Η κυκλική οικονομία παρέχει εναλλακτικές λύσεις βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης μέσω της προώθησης μιας βιομηχανικής οικονομίας που παράγει
μηδενικά απόβλητα και μηδενική ρύπανση, και προσφέρει ευκαιρίες για
επανακαθορισμό του οικονομικού μοντέλου σε ένα νέο πιο αποδοτικό και
ανταγωνιστικό

που

αποφέρει

σημαντικά

οφέλη

στις

επιχειρήσεις,

τις

βιομηχανίες και τις τοπικές κοινότητες.»). Επομένως, τα ως άνω 2 έργα που
εκτελέσθηκαν εξ ολοκληρου εντός της ως άνω τριετίας αφορούν μεταξύ άλλων
και

πληροφόρηση

κοινού

και

ενδιαφερομένων

φορέων,

δημοσιότητα,

προώθηση ενεργειών, διάχυση πηροφορίας, εκδηλώσεις και διβουλεύσεις στις
περιοχές του έργου, ήτοι άμεση επικοινωνία και προώθηση και δη, επί δράσεων
που αφορούν το περιβάλλον και την προώθηση ενός οικονομικού μοντέλου και
πλαισίου πολιτικών και του δημοσίου τομέα οριζοντίου χαρακτήρα και άρα,
καλύπτουν πλήρως κάθε απαίτηση και δη, κάθε εναλλακτική απαίτηση της
δεύτερης ως άνω κατηγορίας συμβάσεων. Επιπλέον, η … κατά το ΕΕΕΣ της
εκτέλεσε και τις εξής 2 συμβάσεις, ήτοι «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης της Περιφέρειας … για το έργο “... - Building the ... Brand Name in
Tourism: Indulging all Five Senses” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ...
2014-2020», αξίας 164.516,13 ευρώ και διαρκείας από 13-12-2018 ως 31-122020 και «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Αναπτυξιακής .... για
το έργο “... - Building the ... Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses”
στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ... 2014-2020», αξίας 111.000 ευρώ και
διαρκείας από 24-9-2018 ως 31-12-2020, ήτοι πάλι εντός εξ ολοκλήρου, του
διαστήματος 2018-2020, που αφορούν τεχνική υποστήριξη επί προγράμματος
διασυνοριακής συνεργασίας που αφορούν την τουριστική προώθηση και
προβολή του γεωγραφικού χώρου ... και ... Πελάγους (βλ. επίσημο ιστότοπο
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προγράμματος https://...eu/) και που περιλαμβάνει στην εκτέλεσή του
προωθητικές ενέργειες τουρισμού και πληροφόρηση σε ομάδες κοινού,
πολυγλωσσική πλατφόρμα πληροφόρησης, ενημέρωσης και προώθησης μέσω
διαδικτύου και εκθεσιακά κέντρα, ήτοι προδήλως δράση άμεσης επικοινωνίας
με το κοινό και άρα, οι ως άνω συμβάσεις καλύπτουν συναφή αντικείμενα, εκ
των δια του όρου 2.2.6.1 ορισθέντων ως τέτοια. Άρα, εξ όσων ευθέως
προκύπτουν εκ των ΕΕΕΣ των μελών της προσφεύγουσας, προκύπτουν πέραν
της ως άνω πρώτης σύμβασης της ..., αξίας 583.098 ευρώ και άλλες 4 για τη
...και 4 για την ..., συμβάσεις, που όλες πληρούν τις απαιτήσεις της δεύτερης ως
άνω κατηγορίας συμβάσεων, ήτοι 8 συνολικά και όλες εκκίνησαν και
ολοκληρώθηκαν εντός του διαστήματος 2018-2020 και δη, χωρίς προσμέτρηση
της ως άνω πρώτης, ενώ προκύπτει και μία επιπλέον (βλ. ανωτέρω για τη ...),
εκτελεσθείσα και εντός του επίμαχου διαστήματος. Συνεπώς, η προσφεύγουσα,
σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της αναθέτουσας και των Απόψεών της,
πληροί και τις απαιτήσεις για 4 τουλάχιστον συμβάσεις συναφούς αντικειμένου,
υπό τις επιμέρους μάλιστα πρόσθετες απαιτήσεις κατά περίπτωση, όσον αφορά
και τη δεύτερη κατηγορία προηγούμενων συμβάσεων του όρου 2.2.6.1 της
διακήρυξης. Συνεπεία των ανωτέρω, η αναθέτουσα προέβη σε αποκλεισμό της
προσφεύγουσας επί τη βάσει εσφαλμένων ερεισμάτων, χωρίς να ζητήσει
άλλωστε, ενώ δύνατο, αν αμφέβαλε για την κάλυψη εκ των δηλωθεισών
συμβάσεων

του

ως

άνω

κριτηρίου

επιλογής,

να

ζητήσει

από

την

προσφεύγουσα διευκρινιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των
ανωτέρω όρων. Περαιτέρω, κατά μη νόμιμη ερμηνεία και εφαρμογή της
διακήρυξης δεν έλαβε υπόψη συμβάσεις που εμπίπτουν στο ληπτέο υπόψη
αντικείμενο του ως άνω όρου, αφού εκτελέσθηκαν στον χρόνο που αφορά το
διάστημα 2018-2020 και καλύπτουν εργασίες συναφείς με το νυν αντικείμενο
που εκτελέσθηκαν στο διάστημα 2018-2020 και δη, ως προς αμφότερες τις
ζητούμενες

κατηγορίες

συμβάσεων

(δηλαδή,

αυτών

με

ελάχιστο

προϋπολογισμό και αυτών ανεξαρτήτως αξίας, βλ. ανωτέρω). Άρα, όπως
βάσιμα προβάλλει ο προσφεύγων αφενός με μη νόμιμη αιτιολογία απεκλείσθη
και τούτο, παρότι η καταρχήν έλλειψη αιτιολογίας, αναπληρώνεται δια των
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Απόψεων της αναθέτουσας, που όμως και πάλι αναφέρονται σε μη νόμιμη και
εσφαλμένη, ως προς τη στήριξη του αποκλεισμού της προσφεύγουσας,
αιτιολογία, αφετέρου, η αναθέτουσα δύνατο, εφόσον έκρινε πως εκ των
δηλώσεων στο ΕΕΕΣ των μελών της προσφεύγουσας, δεν προέκυπτε αν
υφίσταται συνάφεια αντικειμένων με τα νυν ζητούμενα και ενώ παντως ουδόλως
δεν προέκυπτε με βεβαιότητα μη συνάφεια των δηλωθεισών συμβάσεων ή αν
σκοπούσε να διακριβώσει τον χρόνο εκτέλεσης των επιμέρους συναφών με το
νυν αντικείμενο εργασιών, να ζητήσει κατά τον όρο 3.1.2.1 διευκρινίσεις (οι
οποίες ουδόλως δύναντο να μεταβάλουν την προσφορά, αφού θα αναφέρονταν
σε στοιχεία που δεν απαιτούνταν να υποβληθούν με την προσφορά, άνευ
κλήσης προς τούτο της αναθέτουσας και τα οποία στοιχεία αφορούν τις ήδη
δηλώσεις και τις δηλωθείσες στο ΕΕΕΣ προηγούμενες συμβάσεις και όχι
κάποιο το πρώτον δηλούμενο νέο προσόν). Επομένως, σε κάθε περίπτωση και
κατ’ αποδοχή των ισχυρισμών της προσφυγής, μη νομίμως απεκλείσθη η
προσφεύγουσα και δη, κατόπιν και της συμπληρωματικής αιτιολογίας των
Απόψεων της αναθέτουσας αρχής και αυτό, όσον αφορά αμφότερες τις
αυτοτελείς απαιτήσεις-κατηγορίες ζητούμενων προηγουμένων συμβάσεων του
όρου 2.2.6.1 της διακήρυξης.
4. Επειδή, όσον αφορά το στρεφόμενο κατά της αποδοχής της
παρεμβαίνουσας, σκέλος της προσφυγής, η παρεμβαίνουσα κατά την
επικυρωθείσα

δια

της

προσβαλλομένης

αιτιολογία

βαθμολόγησης

του

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έλαβε για το κριτήριο Κ1
(κατά τον όρο 2.3.1 της διακήρυξης «Κ1 Κατανόηση και αξιολόγηση των
στόχων δράσεων επικοινωνίας και του εγκεκριμένου σχεδίου δράσεων
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής Ο τρόπος επίτευξης των στόχων
σύμφωνα

με την Επικοινωνιακή

Επικοινωνίας,

τα

Στρατηγική

χρησιμοποιούμενα

εργαλεία

και το Σχέδιο
και

η

Δράσεων

αποτελεσματική

μεθοδολογία προσέγγισης, οργάνωσης και υλοποίησης των ενεργειών του
Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας») 100 βαθμούς διότι «Η προσφορά του
υποψηφίου Αναδόχου, ως προς το ανωτέρω κριτήριο, καλύπτει επακριβώς τις
υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης. Συγκεκριμένα: Ο υποψήφιος
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Ανάδοχος καταδεικνύει επαρκή κατανόηση των στόχων δράσεων επικοινωνίας
και του εγκεκριμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο επίτευξης των
στόχων σύμφωνα με την Επικοινωνιακή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσεων
Επικοινωνίας,

τα

χρησιμοποιούμενα

εργαλεία

και

την

μεθοδολογία

προσέγγισης, οργάνωσης και υλοποίησης των ενεργειών του Σχεδίου Δράσεων
Επικοινωνίας» και ομοίως για το κριτήριο Κ2 (κατά τον όρο 2.3.1 «Κ2
Δημιουργικές προτάσεις, δείγματα πρωτότυπων και καινοτόμων εφαρμογών,
αξιοποίηση

νέων

τεχνολογιών

επικοινωνίας και πληροφόρησης, σε σχέση με την Επικοινωνιακή Στρατηγική»)
έλαβε 100 βαθμούς διότι «Η προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου, ως προς το
ανωτέρω κριτήριο, καλύπτει επακριβώς τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της
Διακήρυξης. Συγκεκριμένα: Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναπτύσσει δημιουργικές
προτάσεις, δείγματα πρωτότυπων και καινοτόμων εφαρμογών, αξιοποίηση
νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης, σύμφωνα με την
Επικοινωνιακή Στρατηγική». To δε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Τεχνικής
Προσφοράς ορίζει ότι «Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την πρόταση
Μεθοδολογίας Προσέγγισης και Εφαρμογής των προτεινόμενων ενεργειών από
τον Υποψήφιο. Η πρόταση θα αναφέρεται αναλυτικά στα παρακάτω: (i)
Πρόταση Εξειδίκευσης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου
Δράσεων Επικοινωνίας του υποέργου Οι προσφέροντες υποβάλλουν πρόταση
που περιλαμβάνει την κατάρτιση και εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσεων
Επικοινωνίας για τις θεματικές κατηγορίες σύμφωνα με την επικοινωνιακή
στρατηγική της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης Θα περιλαμβάνει, επίσης, Πίνακα Χρήσης των Μέσων
Επικοινωνίας με αναφορά στα προτεινόμενα Μέσα ανά ενέργεια, στο χρόνο
υλοποίησής

της

και

του

ποσοστού

του

συνολικού

προβλεπόμενου

προϋπολογισμού του Έργου. (ii) Ενδεικτική Μεθοδολογία προσέγγισης και
εφαρμογής για επιλεγμένες ενέργειες Οι προσφέροντες υποβάλλουν ενδεικτική
πρόταση

μεθοδολογίας

και
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κατηγορίες ενεργειών που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική
Περιγραφή

Φυσικού

και

Οικονομικού

Αντικειμένου

της

Σύμβασης

Συγκεκριμένα, για την παραπάνω επιλεγμένη ενέργεια και χρησιμοποιώντας
ένα ή περισσότερα παραδείγματα, οι διαγωνιζόμενοι παρουσιάζουν κατά
περίπτωση:
• Περιγραφή προτεινόμενων ενεργειών (π.χ. είδος ενέργειας, τεκμηρίωση
πρότασης, στοχοθέτηση κοινού, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε ενέργειας,
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα και τρόπος μέτρησής της) λαμβανομένης
υπόψη της περιβαλλοντικής τους διάστασης και επίπτωσης». Άρα, απαιτήθηκε
προς αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και σε σχέση με το Κ1 βαθμολογικό
κριτήριο περί, μεταξύ άλλων κατανόησης του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας
και η υποβολή πίνακα χρήσης μέσων επικοινωνίας, που θα έπρεπε να
αναφέρει τα προτεινόμενα μέσα ανά ενέργεια, προτεινόμενο χρόνο υλοποίησης
των ενεργειών και ποσοστό στο οποίο η χρήση κάθε μέσου θα αναλογεί στον
προϋπολογισμό, ενώ ζητήθηκε εξάλλου, η περιγραφή των προτεινόμενων
ενεργειών και ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ως προτείνεται βέβαια
εκ της προσφοράς. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας και
μεμονωμένα σημεία της τεχνικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας που
επικαλείται, επί τω τέλει ανάδειξης έλλειψης των ανωτέρω, η τεχνική προσφορά
της τελευταίας, πέραν της χρονοδιαγραμματικής αναφοράς στα επιμέρους
απλώς παραδοτέα τις σύμβασης, επιπλέον τούτου, στις σελ. 180-219 αυτής
αναφέρει ένα προς ένα τα προτεινόμενα μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση,
ραδιόφωνο, εφημερίδες, διαδίκτυο), αλλά και ειδικούς καθ’ έκαστο μέσο
επικοινωνίας πίνακες, που αναφέρουν αναλυτικά προτεινόμενες προωθητικές
ενέργειες,

τα

συγκεκριμένα

επιμέρους

μέσα

ανά

κατηγορία

μέσου

(συγκεκριμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί, συγκεκριμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί,
συγκεκριμένες εφημερίδες και συγκεκριμένες ιστοσελίδες), το είδος, τον αριθμό
ανά μέσο και διάρκεια αυτών των προωθητικών ενεργειών, με μνεία περί της
διάρκειας των διαφημίσεων, επί τηλεόρασης και ραδιοφώνου και της έκτασης σε
χώρο αυτών επί των εφημερίδων, αλλά και τον σκοπούμενο αριθμό προβολών,
τις εικαστικές προδιαγραφές και μορφή προώθησης, επί των ιστοσελίδων, ως
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και την προτεινόμενη χρονολογική διάρκεια ή χρονικό σημείο υλοποίησής τους
και δη, όχι μόνο ανά κατηγορία μέσου, αλλά και ανά συγκεκριμένο μέσο
(τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό ή εφημερίδα), μαζί με αναφορά στην
αναλογία εκάστου μέσου στον προϋπολογισμό, η οποία αναλογία περαιτέρω
προκύπτει και στη σελ. 22 της ίδιας τεχνικής προσφοράς, χωρίς η
προσφεύγουσα να επικαλείται ειδικότερη πλημμέλεια επί των ανωτέρω, παρά
έλλειψη αυτών, η οποία δεν συντρέχει. Επιπλέον, το γεγονός ότι μία από τις
δεκάδες ιστοσελίδων, σελ. 213 επ. τεχνικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας,
που

αναφέρονται

ως καλυπτόμενες από

την προτεινόμενη

από

την

παρεμβαίνουσα πλατφόρμα διαδικτυακής προώθησης … είναι αδιάφορο, αφού
το προσφερόμενο εργαλείο είναι η πλατφόρμα και εξ αυτών προκύπτουν
περισσότερες δυνητικές και προτεινόμενες ιστοσελίδες και δεν συνιστά
αντικείμενο προσφοράς ή απαίτηση της διακήρυξης η τυχόν δέσμευση
διαφήμισης σε συγκεκριμένες ή συγκεκριμένο αριθμό ιστοσελίδων και αυτό, ενώ
προδήλως από τόσες δεκάδες ιστότοπων που καλύπτονται από την
προτεινόμενη πλατφόρμα, ευλόγως ορισμένοι εξ αυτών περιοδικά ή μόνιμα
καθίστανται ανενεργοί, χωρίς τούτο να επηρεάζει το παραδεκτό και την
αξιολόγηση της προσφοράς. Επομένως, οι συναφείς ισχυρισμοί της προσφυγής
είναι απορριπτέοι. Περαιτέρω, όσον αφορά το Κ2 κριτήριο, στο πλαίσιο αυτού,
όντως κατά τη σελ. 32 της διακήρυξης αξιολογούνται και δείγματα πρωτότυπων
και καινοτόμων εφαρμογών, ενώ κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, σελ. 79 διακήρυξης,
ορίζεται ότι «Οι προσφέροντες υποβάλλουν ενδεικτική πρόταση μεθοδολογίας
και

εφαρμογής

για

τις

κατηγορίες

ενεργειών που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης Συγκεκριμένα, για την
παραπάνω επιλεγμένη ενέργεια και χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα
παραδείγματα, οι διαγωνιζόμενοι παρουσιάζουν κατά περίπτωση: • Ενδεικτικές
δημιουργικές προτάσεις (π.χ. διαφημιστικό μήνυμα, καταχωρήσεις, τηλεοπτικά
και ραδιοφωνικά spots, έντυπο κλπ).». Τούτο δεν σημαίνει ότι απαιτήθηκε επί
ποινή αποκλεισμού να παρουσιαστεί ακριβές και ολοκληρωμένο δείγμα
συγκεκριμένης δημοσίευσης και εντύπου, ταυτόσημο με τυχόν προσφερόμενο,

24

Αριθμός Απόφασης: 813/2022

όπως

τυχόν

στην

περίπτωση

προμήθειας

ενός

ήδη

δεδομένου

και

συγκεκριμένου αγαθού, αλλά ζητήθηκαν και δη «ενδεικτικά» δημιουργικές
προτάσεις του προσφέροντα, εκ των οποίων δύναται να αξιολογηθεί η εν γένει
ποιότητα, καλλιτεχνική και δημιουργική του ικανότητα και προσέγγιση των
προτάσεων τους επί των ενεργειών υλοποίησης της σύμβασης, χωρίς φυσικά
εκ των προτέρων δέσμευση του προσφέροντα ή της αναθέτουσας, ότι
απαραίτητα θα τύχει παροχής το ακριβές συγκεκριμένο δείγμα που θα
υποβληθεί. Συνεπώς, το γεγονός πως η παρεμβαίνουσα προτείνει στη σελ. 272
και στη σελ. 271 αντίστοιχα τεχνικής προσφοράς της έντυπο και αφίσα,
μονόχρωμες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενώ στη σελ.
507-508 της τεχνικής προσφοράς του παρουσίασε δημιουργικό δείγμα εντύπου
και αφίσας σε τετραχρωμία, επάγεται οιαδήποτε πλημμέλεια, αναίρεση του
μονόχρωμου χαρακτήρα του προτεινόμενου εντύπου και αφίσας ή λόγο
αποκλεισμού ή υποβαθμολόγησης της προσφοράς, αφού πρώτον, το
δημιουργικό δείγμα υποβλήθηκε ακριβώς προς ένδειξη της δημιουργικής
ικανότητας και γενικής προσέγγισης της παρεμβαίνουσας και όχι προς
δέσμευσή της περί παραγωγής του συγκεκριμένου εντύπου και αφίσας
(άλλωστε, το αντικείμενο της διακήρυξης δεν αφορά προμήθεια έτοιμων τυχόν
εντύπων και αφισών με συγκεκριμένη απεικόνιση και περιεχόμενο), δεύτερον,
το δείγμα δεν σκοπεί καν στην απεικόνιση συγκεκριμένου δεσμευτικού
περιεχομένου ούτε προκύπτει, πως έπρεπε να ταυτιστούν αναγκαία με αυτό
που εν τέλει θα παραχθεί αν ανατεθεί η σύμβαση, τρίτον, προφανώς, η χρήση
της τετραχρωμίας έλαβε χώρα προς τον σκοπό της καλύτερης και
αναλυτικότερης απεικόνισης (σε σχέση φυσικά με τη μονόχρωμη απεικόνιση)
ενός εν γένει δείγματος εργασίας, ώστε να έχει το όργανο αξιολόγησης μια
γενική άποψη για την ποιότητα έργου και προσέγγισης της παρεμβαίνουσας
(και όχι προφανώς, προκειμένου να επιλέξουν συγκεκριμένη απεικόνιση και
όψη αφίσας και εντύπου κατά το νυν στάδιο) και τέταρτον, προδήλως η
έγχρωμη απεικόνιση, ως οπτικά πλουσιότερη της μονόχρωμης, αποδίδει
ακριβώς το πώς θα απεικονιζόταν το ίδιο περιεχόμενο και μονόχρωμα (με τη
μονόχρωμη απεικόνιση απλώς να μην έχει άλλας χρώματα) και άρα, δεν
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συντρέχει καν περίπτωση κακής, ατελούς ή πλημμελούς απεικόνισης. Εξάλλου,
δεν είναι καν δεσμευτικό για την εν τέλει σύμβαση ότι τα εν τέλει έντυπα θα είναι
μονόχρωμα, καθώς τούτο συνιστά μια απλή προσεγγιστική πρόταση της
προσφοράς της παρεμβαίνουσας ούτε προκύπτει αντίφαση ή ασάφεια της
προσφοράς της, αφού κατέστη σαφές πως προτείνει μονόχρωμη εκτύπωση και
απλώς εισφέρει ως ενδεικτικό δημιουργικό δείγμα στο νυν στάδιο της
αξιολόγησης της προσφοράς μια έγχρωμη, μη δεσμευτική ούτε ως προς το
περιεχόμενο, εικόνα, προς καλύτερη κατανόηση αυτής από το όργανο
αξιολόγησης. Αυτά, ενώ η αναθέτουσα αν όντως χρειαζόταν περισσότερες
πληροφορίες ή καλύτερη ή διαφορετική απεικόνιση της δημιουργικής πρότασης
που ήδη υπεβλήθη ή αν δεν κατανοούσε ότι η προσφορά, όπως ρητά ανέφερε
η παρεμβαίνουσα στην τεχνική προσφορά της, αφορούσε μονόχρωμες
εκτυπώσεις, δύνατο να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις και πάντως, ουδείς λόγος
απόρριψης ή επιρροής επί της βαθμολόγησης της παρεμβαίνουσας, λόγω
τυχόν των παραπάνω, συντρέχει. Άρα και οι ανωτέρω συναφείς ισχυρισμοί της
προσφυγής είναι απορριπτέοι. Συνεπώς, το σύνολο των κατά της αποδοχής της
παρεμβαίνουσας ισχυρισμών, είναι απορριπτέοι.
5. Επειδή, επομένως, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η Προδικαστική
Προσφυγή, αποκλειστικά, καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά της απόρριψης της
προσφεύγουσας, να απορριφθεί δε καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά της
παρεμβαίνουσας. Να γίνει εν μέρει δεκτή η Παρέμβαση, καθ’ ο μέρος
απορρίπτεται η προσφυγή. Να ακυρωθεί η προσβαλλομένη καθ’ ο μέρος
απέρριψε την προσφορά της προσφεύγουσας.
6. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να
επιστραφεί το παράβολο.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται εν μέρει την Προδικαστική Προσφυγή.
Δέχεται εν μέρει την Παρέμβαση.
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Ακυρώνει τη με αριθ. πρωτ. ... από 04-04-2022 απόφαση του
Υπουργού ..., καθ’ ο μέρος απέρριψε την προσφορά της προσφεύγουσας.
Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 20-5-2022 και και εκδόθηκε στις 31-52022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΗ
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