
Έπγο ζςγσπημαηοδοηούμενο από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη, 
ηο Δςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (Δ.Σ.Π.Α.) 
και ηην Δθνική ςμμεηοσή ηων σωπών Δλλάδαρ και Ιηαλίαρ 

 

 

Δπιηποπή Γιενέπγειαρ Γιαγωνιζμού 

για ηο Έπγο με ηίηλο 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ/ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ & 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 
«INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN 

ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM 
ANIMLAS” 

ηο οποίο σπημαηοδοηείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Δςπωπαϊκήρ Δδαθικήρ 
ςνεπγαζίαρ «INTERREG ΔΛΛΑΓΑ - ΙΣΑΛΙΑ 2014-2020» 

 

Ππακηικό ηηρ Τπ’ Απίθμ’ 1 ςνεδπίαζηρ ηηρ Δπιηποπήρ ηηρ 28/01/2020 

 

ηελ Άξηα, ζήκεξα 28/01/2020, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:30 ζηα γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Άξηαο 
(Κ. Αηησινχ & Ν. Πξηνβφινπ, Σ. Κ. 47100 Άξηα, 5νο Όξνθνο) ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκφ 29/30-12-2019 (ζέκα 6ν) Απφθαζε 
ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Άξηαο, γηα ην Έξγν κε ηίηιν ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΙΣΟΔΛΙΓΑ/ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΓΙΚΣΤΧΝ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Innovative use of olive,winery and cheese 
waste by products in animal nutrition for the production of functional foods from animals», κε ην 
Αθξσλχκην INNO.TRITION θαη Κσδηθφ MIS 5003778 ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο 
Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «INTERREG ΔΛΛΑΓΑ - ΙΣΑΛΙΑ 2014-2020» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο 
ησλ ρσξψλ Διιάδαο θαη Ιηαιίαο. 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο παξέζηεζαλ νη εμήο 

Α/Α ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

1 Πξφεδξνο  Ισάλλεο Πάλνπ 

2 Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο Βέιηνπ Αιεμάλδξα 

3 Μέινο Μαξία Σάζηνπ  

 

ΘΔΜΑ ΤΠ΄ΑΡΙΘΜ’ 1 ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

Παξαιαβή, έιεγρνο & αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ πλνπηηθνχ 
Γηαγσληζκνχ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 9.112,90 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % (ΦΠΑ : 
2.187,10 €, πξνυπνινγηζκφο κε ΦΠΑ: 11.300,00€), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ζπκθεξφηεξε 
πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο  πνηφηεηαο / ηηκήο.  

 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε απαξηίαο, άξρηζε ε ζπλεδξίαζε. 
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Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ηα ζηνηρεία ηνπ 
πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, σο αθνινχζσο: 

Δίδορ   ςνοπηικόρ Γιαγωνιζμόρ 

Κξηηήξην αλάζεζεο πκθεξφηεξε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο  πνηφηεηαο / ηηκήο 

Πεξηγξαθή Τπεξεζίεο αλάπηπμεο ηζηνζειίδαο/ δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο & 
Τπνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 
“Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in 
animal nutrition for the production of functional foods from animals” 

Πξνυπνινγηζκφο 9.112,90 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. (24%) 

11.300,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. (24%) 

Σίηινο Έξγνπ ζηνλ 
νπνίν εληάζζεηαη ν 
δηαγσληζκφο 

Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in 
animal nutrition for the production of functional foods from animals 

Πξφγξακκα ζην νπνίν 
εληάζζεηαη ην Έξγν 

INTERREG ΔΛΛΑΓΑ – ΙΣΑΛΙΑ 2014-2020 

Υξεκαηνδφηεζε / 
Φνξέαο 

πγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο ησλ ρσξψλ 
Διιάδαο θαη Ιηαιίαο 

ΠΓΔ 2019ΔΠ31860001 

Αξ. Πξση. Γηαθήξπμεο 02/2019 – 2039/30-12-2019 

ΑΓΑ/ ΑΓΑΜ Χ83Α469ΗΛ4-ΡΡΞ/ 19PROC006123674 

Αξ. Απφθαζεο 
ζπγθξφηεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκνχ 

Απφθαζε Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ππ. Αξηζκ. Πξαθηηθνχ 29/ 30-12-2019 
(Θέκα 6ν)  

Ηκεξνκελία 
απνζθξάγηζεο 
Πξνζθνξψλ & ειέγρνπ 
Γηθαηνινγεηηθψλ/ 
Σερληθψλ Πξνζθνξψλ 

ηηο 20/01/2020 θαη ψξα 12.00 απνζθξαγίζηεθαλ νη θάθεινη ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη κνλνγξάθεθαλ φια ηα 
πξσηφηππα πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο δχν (2) ππνςεθίνπο εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο πνπ αλέθεξε ε δηαθήξπμε.  

Πξνζθνξέο πνπ 
θαηαηέζεθαλ 

Α. ΠΡΟΦΟΡΑ 

Lime Technology Ι.Κ.Δ., Παξνρή Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο 
πκβνπιεπηηθήο Τπεξεζίεο 

10/01/2020, ψξα 10:40  

Αξ. πξση. 21 

 

Β. ΠΡΟΦΟΡΑ 

Έλσζε Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΘΧΜΑ 
– ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΔΛΔΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ 

10/01/2020, ψξα 10:50 

Αξ. πξση. 22 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

20/01/2012, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12:00 κ. 

ΤΠΟΒΟΛΗ 10/01/2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ. 
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ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε: 

- Σα επίζεκα έγγξαθα ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο INTERREG ΔΛΛΑΓΑ – 
ΙΣΑΛΙΑ 2014-2020 

- Σν ππ’ αξηζκ. 10/26-11-2018 (ΑΓΑ: ΦΘΑΦ469ΗΛ4-ΣΜΠ) Πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Άξηαο γηα ηελ απνδνρή ηνπ έξγνπ 
“INNO.TRITION”. 

- Σελ απφ 01/04/2019 πκθσλία Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ κε αθξσλχκην 
“INNO.TRITION”. 

- Σν εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ κε MIS5003778 (applicationform), θαζψο θαη ηεο 
εγθεθξηκέλεο θφξκαο αηηηνιφγεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (SpecificationofBudget) ηνπ Έξγνπ 
κε αθξσλχκην “INNO.TRITION” 

- Σεο ππ. αξηζκ. 25/27-11-2019 απφθαζεο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 
Άξηαο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ 
ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ/  ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ “INNOVATIVE USE OF 
OLIVE,  WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE 
PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS” θαη ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ απηήο 

- Σε κε Α.Π. 2039/30-12-2019 (ΑΓΑ: Χ83Α469ΗΛ4-ΡΡΞ/, ΑΓΑΜ: 19PROC006123674) 
δηαθήξπμε γηα Έξγν Τπεξεζίεο αλάπηπμεο ηζηνζειίδαο/ δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο & 
Τπνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ “Innovative use of 
olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition for the production of 
functional foods from animals” 

- Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην δηαγσληζκφ θαη εηδηθφηεξα ην λ. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-
8-2014) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ (Ν.4605/2019 (ΦΔΚ 
52/Α/01.04.2019) & Ν. 4608/2019 & Ν. 4609/2019), φπσο ηζρχεη. 

- Σελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο Lime Technology Ι.Κ.Δ., Παξνρή Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο 
πκβνπιεπηηθήο Τπεξεζίεο 

- Σελ πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ Έλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ 
ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΘΧΜΑ – ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΔΛΔΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ 

 

πξνρψξεζε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο/ ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ 
θαηαηεζέλησλ πξνζθνξψλ σο πξνο ηελ πιεξφηεηά θαη ηελ νξζφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Άξζξν 2.4.3 ηεο δηαθήξπμεο, γηα ηα νπνία θαη δηαπίζησζε ηα εμήο:  

 

Α. Φάθεινο Πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο Lime Technology Ι.Κ.Δ. (Φάθεινο πκκεηνρήο- Σερληθή 
Πξνζθνξά).  

- Γελ απνδεηθλχεηαη εκπεηξία εθηέιεζεο έξγσλ ζην πεδίν «Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα 
δεδνκέλσλ», ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (παξ. 2.2.5 
ηεο πξνθήξπμεο) ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, απφ ηα πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο- 
ηερληθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην νπνίν θαη απνηειεί αηηία απνθιεηζκνχ.  

Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνέβε ζε απνζηνιή δηεπθξηληζηηθψλ εξσηήζεσλ κε ην 
έγγξαθν (22-01-2020) ηεο ζηελ εηαηξεία Lime Technology Ι.Κ.Δ., φπνπ θαη δήηεζε ηε δηεπθξίληζε 
ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε εκπεηξίαο ζηελ εθηέιεζε έξγσλ ζην πεδίν «Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 
αζθάιεηα δεδνκέλσλ» θαζψο θαη δηεπθξίληζε γηα ην έξγν «Exploring the cultural heritage of the 
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cross border region through a digital library and oral sources», ην νπνίν δελ έρεη αθφκα 
νινθιεξσζεί.  

 

Η εηαηξεία Lime Technology Ι.Κ.Δ. απάληεζε ζηηο 23-01-2020 ζηηο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ηεο 
Δπηηξνπήο κε ζρεηηθφ έγγξαθν.  

 

 

Β. Φάθεινο Πξνζθνξάο ηεο έλσζεο ησλ εηαηξεηψλ ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΘΧΜΑ – 
ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΔΛΔΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ 

- Γηαπηζηψλεηαη ε πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα άξζξα ζηελ πξνθήξπμε.  

 

Η έλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΘΧΜΑ – ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΔΛΔΝΗ 
ΓΔΧΡΓΙΟ ππέβαιε ζηηο 22-01-2020 ζρεηηθφ Τπφκλεκα ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
(ζρεηηθφ έγγξαθν), ην νπνίν θαη επίζεο ε Δπηηξνπή έιαβε ππφςε.  

 

πλππνινγίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή αποκλείει από ηον διαγωνιζμό ηελ πξνζθνξά 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα Lime Technology Ι.Κ.Δ. θαη πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο ηεο Έλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΘΧΜΑ – 
ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΔΛΔΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζνξ 2.3.1 ηεο πξνθήξπμεο.  

 

Δηδηθφηεξα, ε ηερληθή αμηνιφγεζε έρεη σο εμήο: 

ΈΝΧΗ ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΘΧΜΑ – ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΔΛΔΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ 

Κπιηή
-πιο 

Πεπιγπαθή ςνηελεζηήρ 
Βαπύηηηαρ 

(ζ) 

Βαθμολογία ηάθμιζη/ 
ηελική 

βαθμολογία 

Σεκμηπίωζη 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Κ1 Η νξζφηεηα αληίιεςεο απφ 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 
απαηηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο 

30% 100 30 Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ απνδεηθλχεη φηη 
αληηιακβάλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ην 
ηδηαίηεξν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 
θαη ηηο απαηηήζεηο απηήο 

Κ2 Η επαξθήο αλάιπζε- 
εμεηδίθεπζε ηεο 
θαηαιιειφιεηαο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο 

30% 120 36 Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο 
παξνπζηάδεη ηελ κεζνδνινγία 
πινπνίεζεο ηνπ θάζε παξαδνηένπ, 
ρσξίδνληαο ηε δηαδηθαζία ζε α) 4 
θάζεηο γηα ηελ ππεξεζία 
αλάπηπμεο ηεο ηζηνζειίδαο, β) 2 

θάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
θνξέα γηα ηε δηθηχσζε ηνπ έξγνπ 
ζηα θνηλσληθά δίθηπα & γ) 4 
θάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 
εγθαηάζηαζε ηεο δηαδηθηπαθήο 
πιαηθφξκαο κε ηνλ αξρηθφ 
ζρεδηαζκφ, κελνχ θαη ιεηηνπξγίεο 
ζχκθσλα κε ην ηεχρνο ηεο 
δηαθήξπμεο. Γεληθά ε κεζνδνινγία 
πινπνίεζεο είλαη ζπκβαηή θαη 
ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Έξγνπ, δηαζθαιίδνληαο ηελ νκαιή 
πινπνίεζή ηνπ. 



 

ειίδα 5 Έπγο ζςγσπημαηοδοηούμενο από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη , 
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Κπιηή
-πιο 

Πεπιγπαθή ςνηελεζηήρ 
Βαπύηηηαρ 

(ζ) 

Βαθμολογία ηάθμιζη/ 
ηελική 

βαθμολογία 

Σεκμηπίωζη 

Κ3 Η νξζνινγηθή αλάιπζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε 
ελφηεηεο εξγαζηψλ θαη  
ζχλδεζή ηνπο κε ηα ειάρηζηα 
απαηηνχκελα παξαδνηέα θαη ην 
ρξνλνδηάγξακκα 

20% 115 23 Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο αλαιχεη ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηηο 
θάζεηο αλά παξαδνηέν, φπσο 
πξνζδηνξίζηεθε θαη ζηε 
κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη 
πεξαηηέξσ αλαθέξεη εθηελψο ηνλ 
ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπο. Σν 
ρξνλνδηάγξακκα είλαη ζπκβαηφ κε 
ηελ νκαιή πινπνίεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

Κ4 αθήλεηα θαηαλνκήο 
αξκνδηνηήησλ ζηα κέιε ηεο 
Οκάδαο Έξγνπ θαη ηα επίπεδα 
δηνίθεζεο 

20% 110 22 Παξνπζηάδεηαη ην νξγαλσηηθφ 
ζρήκα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ θαη ε 
απαζρφιεζε ηνπ θάζε κέινπο ηεο 
νκάδαο έξγνπ κε ηελ θάζε θάζε/ 
παξαδνηέν. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά νη αξκνδηφηεηεο ησλ 
ζηειερψλ ηεο νκάδαο έξγνπ νη 
νπνίεο είλαη ρσξίο επηθαιχςεηο θαη 
αζάθεηεο. Σα θαζήθνληα ησλ 
κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ 
εμεηδηθεχνληαη αλαιπηηθά ελψ θαη  
ηα επίπεδα δηνίθεζεο θαη ν ηξφπνο 
επηθνηλσλίαο κε  ηελ αλαζέηνπζα  
αξρή θξίλνληαη επαξθή γηα  ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.  
Πεξαηηέξσ, ε Οκάδα Έξγνπ 

δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε 
ηερλνγλσζία θη εκπεηξία γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, 
ππεξθαιχπηνληαο ζε φξνπο 
απαηηνχκελεο εμεηδίθεπζεο, 
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη 
εκπεηξίαο ηηο απαηηήζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο.  

 ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ 
ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ                         

100%  111  

 

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:  

 

Οικονομικόρ θοπέαρ Βαθμολογία ηεσνικήρ πποζθοπάρ 

ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΘΧΜΑ – 
ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΔΛΔΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ 

111 

 

Δπνκέλσο ε πξνζθνξά ηεο έλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ 
ΘΧΜΑ – ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΔΛΔΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ θξίλεηαη σο απνδεθηή απφ ηελ Δπηηξνπή ζηα επίπεδα 
(δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή πξνζθνξά). Μεηά ηελ έγθξηζε απφ ηε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή 
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Άξηαο ηνπ ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ πλεδξηάζεσο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα νξηζηεί λέα εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα πνπ έγηλε απνδεθηή ε πξνζθνξά ηνπ, ήηνη ηεο έλσζεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΘΧΜΑ – ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΔΛΔΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ. 
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Μεηά απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζχκθσλεο 
γλψκεο ησλ κειψλ, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηελ έγθξηζε ησλ παξαπάλσ.  

 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

Σν παξφλ ζπληάρζεθε ζε ηξία πξσηφηππα αληίγξαθα θαη ππεγξάθε σο αθνινχζσο. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                           ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

 

 

Ιωάννηρ Πάνος            Αλεξάνδπα Βέλιος 

 

 

 

 

      Μαπία Σάζιος 


