
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 
ANIMALS” 

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

 

Ππακηικό ηηρ Τπ’ Απίθμ’ 2 ςνεδπίαζηρ ηηρ Δπιηποπήρ ηηρ 10/02/2020 

 

ηελ Άξηα, ζήκεξα 10/02/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 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 29/31-12-2019 (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’ 2 ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

Παξαιαβή, έιεγρνο & αμηνιφγεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 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.  

ηηο 28/01/2020 ζπληάρζεθε ην 1Ο Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ – δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξέο πνπ 
θαηαηέζεθαλ 

Α. ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

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

 

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 
“INNOVATIVEUSEOFOLIVE,  
WINERYANDCHEESEWASTEBYPRODUCTSINANIMALNUTRITIONFORTHEPRODUCTIONOFFU
NCTIONALFOODSFROMANIMALS” 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 “Innovativeuseofolive, 
wineryandcheesewastebyproductsinanimalnutritionfortheproductionoffunctionalfoodsfroman
imals” 

- 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 LimeTechnology Ι.Κ.Δ., Παξνρή Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο 
πκβνπιεπηηθήο Τπεξεζίεο 

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

- Σν Πξαθηηθφ ηεο ππ΄ αξηζκφ 1 πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ ηεο 
28/01/2020 
 

πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ κνλαδηθνχ ππνςεθίνπ Έλσζε 
ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΘΧΜΑ – ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΔΛΔΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟ, σο πξνο ηελ πιεξφηεηα 
θαη ηελ νξζφηεηα ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 2.4.3 ηεο δηαθήξπμεο. Η νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΡΟΡΑ (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΡΟΡΑ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ) 
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Έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
Φηιφπνπινο Κσλζηαληίλνο – 
Κξάββαξε Διέλε 

9.049,00€ 11.220,76 € 

 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, αθνχ ζπλππνιφγηζαλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, εθαξκφδνληαο ηνλ ηχπν ηνπ άξζξνπ 2.3.2 ηεο 
δηαθήξπμεο (Λi = 0,80 x ( Βi / Βmax ) + 0,20 x (Kmin/Ki)) ζρεηηθά κε ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 
ησλ πξνζθνξψλ, θαηέιεμαλ ζηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλεη ε Έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
Φηιφπνπινο Κσλζηαληίλνο – Κξάββαξε Διέλε, ε νπνία ηζνχηαη κε 100, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ 
αθφινπζν Πίλαθα 

 

 Σειηθή Βαζκνινγία 

Έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ Φηιφπνπινο Κσλζηαληίλνο – 
Κξάββαξε Διέλε 

100 

 

Γεδνκέλνπ ηεο κνλαδηθήο πξνζθνξάο θαη ηεο πιήξσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη πξνο ηελ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηελ έγθξηζε ησλ παξαπάλσ θαη 
ηελ: 

- απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηεο Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ Φηιφπνπινο Κσλζηαληίλνο – 
Κξάββαξε Διέλε σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΙΣΟΔΛΙΓΑ/ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΓΙΚΣΤΧΝ”, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, κε πνζφ ζχκβαζεο  9.049,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α., πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., ήηνη 11.220,76 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 

- απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 3.2. ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο φπνπ 
νξίδεηαη φηη «Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή 
πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 
αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 2.2.7.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή 
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 ηεο δηαθήξπμεο. θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3 - 2.2.6 απηήο.» 

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 



 

ειίδα 5 Έπγο ζςγσπημαηοδοηούμενο από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη , 

ηο Δςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (Δ.Σ.Π.Α.) 
και ηην Δθνική ςμμεηοσή ηων σωπών Δλλάδαρ και Ιηαλίαρ 

 

 

 

 

Ιωάννηρ Πάνος      Αλεξάνδπα Βέλιος 

 

 

 

 

   Μαπία Σάζιος 


