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Έγκριση αποτελέσματος τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών των εταιρειών που
συμμετείχαν στο συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή εξειδικευμένου Αναδόχου, ο
οποίος θα προβεί στην αναλυτική απογραφή και αποτίμηση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας (αποσβεσθείσα και αναπόσβεστη) του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), η οποία περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παρ. 2
του άρθρου 22 του ν. 4482/2017 (Διακήρυξη 04/2018).
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2 του ν. 2859/00 (ΦΕΚ 248/Α΄/07-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/28-06-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις».
1.4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
1.5 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.6 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
1.7 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α’/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
1.8 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την
υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/07-04-2014).
1.9 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.10 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.1
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1.11 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.12 του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.13 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης …».
1.14 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
1.15 του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών».
2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1 2/51557/0026/2001 (ΦΕΚ Β’ 1209) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.2 Οικ. 20871/21-3-2017 (ΦΕΚ 153/ΥΟΔΔ/29-03-2017) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών».
2.3 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23-5-2017) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2.4 Οικ. 268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911/Β΄/01-06-2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του
Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό
Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
2.5 ΔΟΔ/5248/1243/23-01-2018 περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού εβδομήντα
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ # 74.400,00 € #, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπ.Υ.Με., για το οικονομικό έτος 2018 (α/α Δ.Ο.Δ. 10272).
και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ: 4/05-01-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, που αναφέρεται στην επιτακτική ανάγκη ανάθεσης σε ελεγκτική εταιρεία την
απογραφή και αποτίμηση (αποσβεσθείσα και αναπόσβεστη) της περιουσίας του Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), η οποία περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει
της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4482/2017.
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1254/94/23-01-2018 Πρωτογενές Αίτημα [ΑΔΑΜ: 18REQ002576956 2018-0123] για την ανάδειξη Αναδόχου, ο οποίος θα προβεί στην αναλυτική απογραφή και αποτίμηση της
κινητής και ακίνητης περιουσίας (αποσβεσθείσα και αναπόσβεστη) του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ # 74.400,00€ #, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας – τιμής.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. Οικ. 5503/400/24-01-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC002580369) απόφαση διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά (βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής), για την επιλογή εξειδικευμένου Αναδόχου, ο οποίος θα
προβεί στην αναλυτική απογραφή και αποτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας (αποσβεσθείσα
και αναπόσβεστη) του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), η οποία
περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4482/2017 (Διακήρυξη
04/2018).
4. Τη με αριθμ. πρωτ. Οικ.8108/649/01-02-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών με την οποία συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Προσφορών του παραπάνω διαγωνισμού.
5. Τα από 06-02-2018 και 28-02-2018 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
παραπάνω διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω Επιτροπή:
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α) προέβη στην αποσφράγιση των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα οι πέντε (5) κάτωθι συμμετέχουσες εταιρείες:
i. ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.,
ii. ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.,
iii. MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.,
iv. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. και
v. GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.
β) προέβη στον έλεγχο των οριζομένων στην παράγραφο 2.4.3.1 της Διακήρυξης υπεύθυνων
δηλώσεων των προσφερόντων περί της εκ μέρους τους ανεπιφύλακτης και πλήρους αποδοχής και
συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Διακήρυξης και ομοφώνως
αποδέχτηκε ως έγκυρες και ισχυρές τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις όλων των προσφερόντων.
γ) προέβη στον έλεγχο των οριζομένων στην παράγραφο 2.2 της Διακήρυξης «Δικαίωμα
συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής», εξετάζοντας το δικαιολογητικό συμμετοχής
«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ), κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις
παραγράφους 2.2.8. και 2.4.3.1 της Διακήρυξης. Από τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα
για κάθε συμμετέχοντα:
i. ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Από τον έλεγχο του ΤΕΥΔ, προκύπτει, κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, ότι έχει
συμπληρωθεί κατά τρόπο πλήρη, ακριβή και ορθό. Συνεπώς, αποτελεί επαρκή προκαταρκτική
απόδειξη, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της Διακήρυξης, ότι ο εν λόγω προσφέρων
οικονομικός φορέας:
α. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β. Πληροί τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της Διακήρυξης.
ii. ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Από τον έλεγχο του ΤΕΥΔ, προκύπτει, κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, ότι υπάρχουν
ουσιώδεις ελλείψεις στο «Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής», καθώς δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο
«α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», ούτε και στην ενότητα «Γ: Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα», ιδίως, τα πεδία με αριθμό δύο (2) και έξι (6). Συνεπώς, το
προσκομισθέν Τ.Ε.Υ.Δ. δεν αποτελεί επαρκή προκαταρκτική απόδειξη, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8 της Διακήρυξης, ότι ο εν λόγω προσφέρων οικονομικός φορέας πληροί τα
κριτήρια επιλογής, ιδίως της παραγράφου «2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» και η
τεχνική προσφορά κρίνεται απορριπτέα (περ. β’ της παραγράφου 2.4.6 της Διακήρυξης).
iii. MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Από τον έλεγχο του ΤΕΥΔ, προκύπτει, κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, ότι υπάρχει
επουσιώδης έλλειψη στο «Μέρος ΙΙ Ενότητα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα»,
για την θεραπεία της οποίας δεν απαιτούνται διευκρινίσεις εκ μέρους του προσφέροντος.
Περαιτέρω, παρατηρούνται ουσιώδεις ελλείψεις το «Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής», καθώς ο
προσφέρων έχει παραλείψει εντελώς την συμπλήρωση όλων των πεδίων της Ενότητας «Γ:
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα». Η τυπική αυτή παράλειψη καθίσταται ουσιώδης, ιδίως
απουσία δηλώσεως εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ότι οι προσφέροντες δύνανται να
παραλείπουν την συμπλήρωση της εν λόγω Ενότητας και δεδομένου ότι από τους όρους της
Διακήρυξης απορρέουν συγκεκριμένες συναφείς απαιτήσεις. Άλλωστε, η συμπλήρωση της ως
άνω Ενότητας και ιδίως του πεδίου υπ’ αριθμ. 10 αυτής, αποτελεί υποχρέωση του προσφέροντος
κατά κύριο λόγο υπό το φως της ήδη συμπλήρωσης εκ μέρους του της Ενότητας «Δ:
Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας» του «Μέρους ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», όπου δηλώνει ότι
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό είκοσι επτά τις εκατό (27%)
της σύμβασης. Συνεπώς, κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, το προσκομισθέν Τ.Ε.Υ.Δ. δεν
αποτελεί επαρκή προκαταρκτική απόδειξη, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της Διακήρυξης,
ότι ο εν λόγω προσφέρων οικονομικός φορέας πληροί τα κριτήρια επιλογής, ιδίως της
παραγράφου «2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» και η τεχνική προσφορά κρίνεται
απορριπτέα (περ. β’ της παραγράφου 2.4.6 της Διακήρυξης).
iv. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Από τον έλεγχο του ΤΕΥΔ, προκύπτει, κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, ότι έχει
συμπληρωθεί κατά τρόπο πλήρη, ακριβή και ορθό. Συνεπώς, αποτελεί επαρκή προκαταρκτική
απόδειξη, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της Διακήρυξης, ότι ο εν λόγω προσφέρων
οικονομικός φορέας:
α. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β. Πληροί τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της Διακήρυξης.
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v. GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Από τον έλεγχο του ΤΕΥΔ, προκύπτει, κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, ότι υπάρχουν
ουσιώδεις ελλείψεις στο «Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι Αποκλεισμού», Ενότητα «Γ: Λόγοι που σχετίζονται με
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων, ή επαγγελματικό παράπτωμα». Συγκεκριμένα, η μη
συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων πεδίων της ως άνω Ενότητας συνιστά ουσιώδη
παράλειψη, υπό το φως των ρητών απαιτήσεων και προβλέψεων της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 2.2.3.3 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με τους κανόνες απόδειξης της παραγράφου
2.2.8 αυτής. Περαιτέρω, ουσιώδης αντίφαση στη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ παρατηρείται μεταξύ
της Ενότητας «Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας» του «Μέρους ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό
φορέα», όπου ο προσφέρων δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας, σε ποσοστό της τάξεως του 20% της συμβάσεως, ενώ στο αντίστοιχο
πεδίο στο «Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής», Ενότητα «Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»
δηλώνει ρητά το ακριβώς αντίθετο, ότι δηλαδή δεν προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας κάποιο τμήμα της σύμβασης. Συνεπώς, κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής,
το προσκομισθέν Τ.Ε.Υ.Δ. δεν αποτελεί επαρκή προκαταρκτική απόδειξη, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8 της Διακήρυξης, ότι ο εν λόγω προσφέρων οικονομικός φορέας πληροί τα
κριτήρια επιλογής, ιδίως της παραγράφου «2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού» (εδάφιο β’ της
παραγράφου 2.2.3.3) καθώς και «2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» και η τεχνική
προσφορά κρίνεται απορριπτέα (περ. β’ της παραγράφου 2.4.6 της Διακήρυξης).
Τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου παρατίθενται σε πίνακα, ως εξής:
α/α
Συμμετέχων
Αποτέλεσμα ελέγχου
Λόγοι αποκλεισμού
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ
1.
Αποδοχή προσφοράς
------ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ
Όπως αναφέρονται
2.
Απόρριψη προσφοράς
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
ανωτέρω, υπό σημείο ii.
MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Όπως αναφέρονται
3.
Απόρριψη προσφοράς
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ
ανωτέρω, υπό σημείο iii.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4.
Αποδοχή προσφοράς
------ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
GRANT THORNTON A.E.
Όπως αναφέρονται
5.
Απόρριψη προσφοράς
ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ανωτέρω, υπό σημείο v.
δ) προέβη στην αξιολόγηση των αποδεκτών τεχνικών προσφορών σε σχέση με τα κριτήρια
αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη και ιδίως στην
παράγραφο 3.1 αυτής, ως ακολούθως:
i. ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Η Τεχνική Προσφορά γίνεται αποδεκτή, καθώς καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της
Διακήρυξης. Ειδικότερα:
 Επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής για την υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου:
Το σύνολο των απαιτήσεων της Διακήρυξης υπερκαλύπτεται δεδομένου ότι σύμφωνα με την
Τεχνική Προσφορά ο προσφέρων πρόκειται να διαθέσει το σύνολο της υλικοτεχνικής του
υποδομής και των εγκαταστάσεων και γραφείων του για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου
έργου. Περαιτέρω, η διάθεση συγκεκριμένου εξειδικευμένου λογισμικού, ελεγκτικών
προγραμμάτων και μηχανημάτων (σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, server
κ.λπ.), καθώς και η πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων επιτόπιων επισκέψεων των μελών
της Ομάδας Έργου στους χώρους που βρίσκεται η περιουσία του Ο.Α.Σ.Θ. υπερκαλύπτουν τις
αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές. Περαιτέρω, ο προσφέρων παραθέτει ειδική τεκμηρίωση της
ικανότητάς του προς ανάληψη του συγκεκριμένου έργου, η οποία εδράζεται σε τρεις (3)
πυλώνες: α. στην εμπειρία της Εταιρίας, β. στην εμπειρία των μελών της ομάδας έργου, και γ.
παραθέτοντας κατάλογο δεκαεπτά (17) παρόμοιων έργων, τα οποία έχει εκτελέσει επιτυχώς.
 Κατανόηση των σκοπών και των απαιτήσεων του έργου καθώς και σαφής και αναλυτική
περιγραφή της προσέγγισης και μεθοδολογίας εκτέλεσης αυτού:
Από το σύνολο της Τεχνικής Προσφοράς αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων υπερκαλύπτει τις
τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. Ειδικότερα, κατανοεί απολύτως τους σκοπούς, τις
ειδικές απαιτήσεις του έργου και τις δυσκολίες που ενδεχομένως ανακύψουν κατά την
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υλοποίησή του. Ήδη στην Τεχνική Προσφορά καταγράφεται η καταρχήν γνώση του
προσφέροντος επί των στοιχείων του ΟΑΣΘ που θα απογραφούν και θα αποτιμηθούν, κατά
τρόπο που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. Επίσης, ο προσφέρων
δεσμεύεται για την απογραφή και αποτίμηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του
ΟΑΣΘ, προβαίνοντας σε μια καταρχήν αναφορά στα προς απογραφή – αποτίμηση
περιουσιακά στοιχεία του ΟΑΣΘ.
Περαιτέρω, στην Τεχνική Προσφορά προσδιορίζεται επακριβώς η συγκεκριμένη προσέγγιση
που θα ακολουθήσει ο προσφέρων αναλύοντας την εκ μέρους του μεθοδολογία υλοποίησης
του έργου με ένα συγκεκριμένο σχέδιο δέκα (10) βημάτων. Κατά την ομόφωνη κρίση της
Επιτροπής, στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και στάδια υλοποίησης
για την επιτυχή εκτέλεση του έργου, εκκινώντας από μια αναγκαία συνάντηση εργασίας με τα
αρμόδια όργανα που θα αναλάβουν την επίβλεψη του έργου και η συνεργασία με τα οποία
είναι αναγκαία (ΟΑΣΘ) για την επιτυχή και σύμφωνη με τους σκοπούς της Αναθέτουσας Αρχής
εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία όπως την αναγκαία ανατροφοδότηση και
συζήτηση επί των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων ή την ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων κ.λπ.
προ της υποβολής της τελικής έκθεσης. Παράλληλα, υπάρχει ειδική αναφορά και εντοπίζονται
με ακρίβεια τυχόν αναφυόμενες δυσκολίες κατά την εκτέλεση του έργου τόσο λόγω του
πλήθους των προς απογραφή και αποτίμηση ειδών όσο και λόγω τυχόν ασυμφωνιών μεταξύ
των τηρούμενων λογιστικών δεδομένων ενώ προτείνονται τα μέσα αντιμετώπισης των
δυσκολιών αυτών, κυρίως μέσω της ενίσχυσης της ομάδας έργου, κατόπιν προηγούμενης
συμφωνίας και έγκρισης εκ μέρους της αρμόδιας αρχής, όπως άλλωστε απαιτείται από τους
όρους της Διακήρυξης.
 Περιγραφή δομής / οργανωτικού σχήματος ομάδας έργου, προσδιορισμός αρμοδιοτήτων και
ρόλων, αξιολόγηση των μελών της ομάδας έργου, οργάνωση και διοίκηση του έργου:
Σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά αποδίδεται το συγκεκριμένο οργανόγραμμα της ομάδας
έργου που προτίθεται να συστήσει ο προσφέρων αποκλειστικά για τις ανάγκες του
συγκεκριμένου έργου. Περιγράφεται ένα σαφές οργανόγραμμα, πλήρες και ακριβές που
καταλαμβάνει και υπερκαλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις. Ειδικότερα, υπάρχει σαφής περιγραφή
καθηκόντων για κάθε θέση εργασίας του οργανογράμματος, με σαφή και ειδικό καταμερισμό
ρόλων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων ενώ προς κάθε θέση του οργανογράμματος αντιστοιχείται
συγκεκριμένο στέλεχος της ομάδας έργου, γεγονός που αυξάνει την συλλογική δέσμευση και
την προσωπική λογοδοσία εκάστου μέλους. Επίσης, από τα βιογραφικά στοιχεία των στελεχών
της Ομάδας Έργου προκύπτει ότι υπερκαλύπτουν τις ποιοτικές και ουσιαστικές απαιτήσεις της
Διακήρυξης.
 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου:
Σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου καλύπτει
πλήρως τον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο (ένας μήνας από την υπογραφή της σύμβασης)
ενώ υπερκαλύπτει τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών στο βαθμό που δεσμεύεται σε
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για κάθε ένα από τα δέκα (10) στάδια υλοποίησης,
που προτείνει, ενώ ο ένας μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης αποτελεί τον μέγιστο
δυνατό χρόνο, στο χειρότερο σενάριο, για την υποβολή του τελικού παραδοτέου, το οποίο
μπορεί πάντως να υποβληθεί και σε συντομότερο χρόνο, ανάλογα με τις δυσκολίες
υλοποίησης που ενδεχομένως θα ανακύψουν.
i. ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
α/α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Α. Επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής για την υποστήριξη του συγκεκριμένου
έργου
Β. Κατανόηση των σκοπών και των απαιτήσεων του έργου καθώς και σαφής
και αναλυτική περιγραφή της προσέγγισης και μεθοδολογίας εκτέλεσης
αυτού
Γ.
Περιγραφή δομής / οργανωτικού σχήματος ομάδας έργου,
προσδιορισμός αρμοδιοτήτων και ρόλων, αξιολόγηση των μελών της
ομάδας έργου, οργάνωση και διοίκηση του έργου
Δ. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

[(20% x A) + (30% x B) + (30% x Γ) + (20% x Δ)] = 21 + 34,8 + 34,2 + 21,2 = 111,2
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iv. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Κατά την εξέταση της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος, προκύπτει ότι δεν καλύπτει όλες
τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παράγραφο 1.3 και το Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης. Τούτο διότι αφενός μεν σε περισσότερα σημεία της Τεχνικής Προσφοράς του
προσφέροντος εξαρτάται η ομαλή εκτέλεση του έργου από την ενεργό συμμετοχή των
υπαλλήλων (πολλώ δε μάλλον απροσδιόριστου αριθμού) της Αναθέτουσας Αρχής στο καθαυτό
έργο της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Σ.Θ. (σελ. 3 της «Τεχνικής
Προσφοράς»), οι οποίοι μάλιστα θα πρέπει να συμμετάσχουν στενά και ενεργά στη διαδικασία
της καταμέτρησης ανά εγκατάσταση, ενώ η ομάδα έργου του προσφέροντος απλώς «θα
υποβοηθήσει την καταμέτρηση» (ομοίως, σελ. 3 της «Τεχνικής Προσφοράς»). Αφετέρου, ενώ ο
προσφέρων δεσμεύεται ότι θα υποβάλλει στον προβλεπόμενο από τη Διακήρυξη χρόνο το
παραδοτέο (σελ. 5 της «Τεχνικής Προσφοράς») στη συνέχεια παραθέτει χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης τεσσάρων (4) διαδοχικών φάσεων, για τις οποίες προβλέπει χρόνο υλοποίησης
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, χρόνος ο οποίος υπερβαίνει κατά πολύ τον ημερολογιακό μήνα
που προβλέπεται στην Διακήρυξη (παράγραφος 1.3 της Διακήρυξης). Σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1.2 της Διακήρυξης, η βαθμολογία «είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών», ενώ «τεχνικές προσφορές που
θα βαθμολογηθούν με βαθμό μικρότερο του 100, έστω και σε ένα κριτήριο, αποκλείονται της
περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού». Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την ομόφωνη
κρίση της Επιτροπής και δεδομένου ότι σε ένα τουλάχιστον κριτήριο δεν καλύπτονται ακριβώς
όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, ήτοι το Κριτήριο «Δ. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
του έργου», η Τεχνική Προσφορά απορρίπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της
παραγράφου 2.4.6 της Διακήρυξης και η βαθμολόγηση των λοιπών κριτηρίων και της Τεχνικής
Προσφοράς εν συνόλω παρέλκει.
ε) η συνολική βαθμολογία των αποδεκτών Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων έχει ως
ακολούθως:
α/α
1.

Συμμετέχων

Βαθμολογία Τεχνικής
Προσφοράς

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Α.Ε.

111,2

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αποδεχόμαστε την από 28-02-2018 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή εξειδικευμένου Αναδόχου, ο οποίος
θα προβεί στην αναλυτική απογραφή και αποτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας
(αποσβεσθείσα και αναπόσβεστη) του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(Ο.Α.Σ.Θ.), η οποία περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.
4482/2017 και εγκρίνουμε:
α) την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Α.Ε.» και την αποσφράγιση του υποφακέλου της οικονομικής προσφοράς της και
β) την απόρριψη των υπόλοιπων τεσσάρων (4) συμμετεχουσών εταιρειών, ήτοι:
i. ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
ii. MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
iii. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
iv. GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΩΝΛΟΓΙΣΤΩΝ
για τους προαναφερθέντες στο σκεπτικό της παρούσας λόγους.
2. Η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης του υποφακέλου της οικονομικής προσφοράς, θα
γνωστοποιηθεί στην ενδιαφερόμενη εταιρεία, με σχετική ανακοίνωση, που θα της αποσταλεί με
ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), τρεις (3) τουλάχιστον, ημέρες προ της ημερομηνίας
αποσφράγισής της.
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3. Τα από 06-02-2018 και 28-02-2018 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστα και ισοδύναμης
ισχύος τμήματα της.
4. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Μ. ΜΑΚΡΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Τα από 06-02-2018 και 28-02-2018 πρακτικά
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠ.Υ.ΜΕ.:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείου Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
(διά του Προέδρου κ. Αλεξάκη Ιωάννη)
Β. Ο.Α.Σ.Θ.
Αλ. Παπαναστασίου 90, Τ.Κ. 54644
Θεσσαλονίκη
Γ. ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Βλαχερνών 10, 15124, Μαρούσι, e-mail: info@orion-audit.gr
Δ. ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Πατησίων 75, 10434, Αθήνα, e-mail: info@axonaudit.gr
E. MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 17564, Παλαιό Φάληρο, e-mail: info@mazars.gr
ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
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