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Αρ. Πρωτ.: 126/03-02-2020 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 3/29-01-2020/Θζμα 12ο 

 
τθν  Άρτα και ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Άρτασ ςιμερα τθν 29θ Ιανουαρίου 2020, 
θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 19:30 ςυνιλκε φςτερα από τθν αριθμ. 84/27-01-2020 
πρόςκλθςθ του Προζδρου αυτοφ κ.Ιωάννθ Γκολομάηου, θ Διοικθτικι Επιτροπι του 
Επιμελθτθρίου Άρτασ για να ςυηθτιςει και να πάρει αποφάςεισ ςχετικά με τα κζματα 
που αναφζρονται ςτθν θμεριςια διάταξθ. 
 
Παρόντα μζλθ: Γιάννθσ Γκολομάηοσ (Πρόεδροσ), Δθμιτριοσ Χουλιάρασ (Α’ Αντιπρόεδροσ), 

Κωνςταντίνοσ Μπανιάσ (Βϋ Αντιπρόεδροσ), Βαςίλειοσ Μαγκοφτθσ Τπεφκυνοσ 

υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ Επιχειριςεων), Κωνςταντίνοσ Βοφλγαρθσ (Γραμματζασ) και 

Απόςτολοσ Πλατςοφκασ (Τπεφκυνοσ ΓΕΜΗ) 

 
Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία ο κ. Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
 
Θζμα 1ο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Θζμα 12ο: Ζγκριςθ πρακτικοφ (27-12-2019) τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν 

ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν των υποψθφίων 

τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ με κζμα «Παροχι Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ 

Εμπειρογνϊμονα ςτο πλαίςιο του ζργου SMENSWICT για τθ διαχείριςθ του ζργου 

(Project Management) και τθ διοργάνωςθ τθσ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ (Κick-off 

Meeting)» με αρ. πρωτ. 1889/09-12-2019 και ΑΔΑ: 9Ω29469ΗΛ4-4Ψ 

Μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ αναγκαίασ απαρτίασ για τθ νομιμοποίθςθ τθσ λιψθσ αποφάςεων, 

ςφμφωνα με το Καταςτατικό, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και  

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σα επίςθμα ζγγραφα του Προγράμματοσ Διακρατικισ υνεργαςίασ Interreg IPA CBC 
“Greece-Albania 2014-2020”   



 
  

   

2. Σο υπ. αρ. 2/20-2-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα με τίτλο «Smart 
energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using 
advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management 
Systems (BMS)» και ακρωνφμιο "SMENSWICT" 

3. Σo από 7/8/2019 εταιρικό ςυμφωνθτικό (Partnership agreement) του ζργου «Smart 
energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using 
advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management 
Systems (BMS)» και ακρωνφμιο "SMENSWICT"   

4. Σο από 5/9/2019 ςυμφωνθτικό (subsidy contract - A4 – 1.3 - 10) του ζργου «Smart energy 
saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced 
Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems 
(BMS)» και ακρωνφμιο "SMENSWICT"  

5. Σο υπ. αρ. 9/23-10-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί αποδοχισ απόφαςθσ ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ 2019 τθσ πράξθσ με 
ακρωνφμιο "SMENSWICT"  

6. Σο υπ. αρικμό 1727/ 18-11-2019 Πρακτικό τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ (ΔΕ 24/15-11-2019) 
του Επιμελθτθρίου Άρτασ, περί ζγκριςθσ τθσ εν λόγω Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ και τθσ διάκεςθσ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ 

7. Σθν υπ. αρικμόν 1889/ 09-12-2019 πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν για τθν υλοποίθςθ 
του ζργου με τίτλο «Παροχι Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Εμπειρογνϊμονα ςτο πλαίςιο του 
ζργου SMENSWICT  για τθ διαχείριςθ του ζργου (Project Management) και τθ 
διοργάνωςθ τθσ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ (Κick-off Meeting)». 

8. Σισ προςφορζσ που κατατζκθκαν από τισ εταιρίεσ STRATIS ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ & ΔΡΑΕΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ & ΝΕΧΣCOM A.E. 

9. Σο από 27-12-2019 πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ςχετικά με τθν 
αποςφράγιςθ, ζλεγχο & αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ τεχνικισ προςφοράσ και 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ των υποψθφίων Αναδόχων STRATIS ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ & ΔΡΑΕΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ & NEXTCOM A.E. 

 

Αποφαςίηει 

Σθν ζγκριςθ του από 27-12-2019 πρακτικοφ αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 

προςφορϊν με αρ. πρωτ. 1889/ 09-12-2019 για το ζργο με τίτλο «Παροχι Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ 

Εμπειρογνϊμονα ςτο πλαίςιο του ζργου SMENSWICT  για τθ διαχείριςθ του ζργου (Project 

Management) και τθ διοργάνωςθ τθσ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ (Κick-off Meeting)», το οποίο 

χρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ INTERREG IPA CBC “GREECE-ALBANIA 2014-

2020”, και καλεί τθν εταιρία STRATIS ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ & ΔΡΑΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ να 

υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ςε 

αυτιν, τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο κεφάλαιο 6 

(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ) τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν. 

Θζμα 13ο:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο Πρόεδροσ 
 
 



 
  

   

 
Ιωάννθσ Γκολομάηοσ 

 



  

 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ  

“ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ SMENSWICT  ΓΙΑ ΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ (PROJECT MANAGEMENT) ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ (ΚICK-

OFF MEETING)” 

ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ INTERREG IPA CBC “GREECE-ALBANIA 2014-
2020”. 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

ΣΗ ΤΠ’ ΑΡ. 1 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

τθσ 27/12/2019  

 

τθν Άρτα ςιμερα 27/12/2019 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11:00 ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Άρτασ, 

ςυνεδρίαςε θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ για το ζργο με τίτλο «Παροχι Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ 

Εμπειρογνϊμονα ςτο πλαίςιο του ζργου SMENSWICT  για τθ διαχείριςθ του ζργου (Project Management) και τθ 

διοργάνωςθ τθσ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ (Κick-off Meeting», το οποίο εντάςςεται ςτο INTERREG IPA II CROSS-

BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE -ALBANIA 2014-2020”, θ οποία ςυγκροτικθκε με βάςθ τθν υπ. 

αρικμ. 15/16-07-2019 απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Άρτασ (ΑΔΑ: ΩΘ1Χ469ΗΛ4-Τ9Τ). 

τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ, παρζςτθςαν οι εξισ: 

 

Α/Α ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

1 Πρόεδροσ ΠΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΗ 

2 Μζλοσ ΣΙΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 

3 
Αναπλθρωματικό 

Μζλοσ 
ΚΑΠΕΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ  

 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Θζμα 1ο:   Παραλαβι, ζλεγχοσ & αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν, τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν τθσ 
Πρόςκλθςθσ Τποβολισ Προςφορϊν ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 15.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
24%), με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για το ζργο με τίτλο 
«Παροχι Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Εμπειρογνϊμονα ςτο πλαίςιο του ζργου SMENSWICT  για τθ διαχείριςθ του 
ζργου (Project Management) και τθ διοργάνωςθ τθσ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ (Κick-off Meeting)». 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ απαρτίασ, άρχιςε θ ςυνεδρίαςθ. 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Με τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ο πρόεδροσ ζκεςε υπόψθ τθσ Επιτροπισ τα ςτοιχεία τθσ Πρόςκλθςθσ Τποβολισ 

Προςφορϊν :  

Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ: 

1. Σα επίςθμα ζγγραφα του Προγράμματοσ Διακρατικισ υνεργαςίασ Interreg IPA CBC “Greece-Albania 
2014-2020”   

2. Σο υπ. αρ. 2/20-2-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του 
Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα με τίτλο «Smart energy saving, energy 
upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and 
Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» και ακρωνφμιο 
"SMENSWICT" 

3. Σo από 7/8/2019 εταιρικό ςυμφωνθτικό (Partnership agreement) του ζργου «Smart energy saving, 
energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and 



 
 

Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» και ακρωνφμιο 
"SMENSWICT"   

4. Σο από 5/9/2019 ςυμφωνθτικό (subsidy contract - A4 – 1.3 - 10) του ζργου «Smart energy saving, 
energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and 
Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» και ακρωνφμιο 
"SMENSWICT"  

5. Σο υπ. αρ. 9/23-10-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του 
Επιμελθτθρίου Άρτασ περί αποδοχισ απόφαςθσ ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ 2019 τθσ πράξθσ με ακρωνφμιο 
"SMENSWICT"  

6. Σο υπ. αρικμό 1727/ 18-11-2019 Πρακτικό τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ (ΔΕ 24/15-11-2019) του 
Επιμελθτθρίου Άρτασ, περί ζγκριςθσ τθσ εν λόγω Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ και τθσ 
διάκεςθσ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ 

7. Σθν υπ. αρικμόν 1889/ 09-12-2019 πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν για τθν υλοποίθςθ του ζργου με 
τίτλο «Παροχι Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Εμπειρογνϊμονα ςτο πλαίςιο του ζργου SMENSWICT  για τθ 
διαχείριςθ του ζργου (Project Management) και τθ διοργάνωςθ τθσ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ (Κick-off 
Meeting)». 

8. Σισ προςφορζσ που κατατζκθκαν από τισ εταιρίεσ STRATIS ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ & ΔΡΑΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ & ΝΕΧΣCOM A.E. 

Προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν και ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ των 
εταιριϊν STRATIS ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ & ΔΡΑΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ & NEXTCOM A.E., τα οποία 
διαπιςτϊκθκε ότι ζχουν κατατεκεί και για τισ δφο εταιρείεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1 
«Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» τθσ διακιρυξθσ.  

Επιπρόςκετα και οι δφο υποψιφιοι Ανάδοχοι διακζτουν τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για 
τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ αποδεδειγμζνα ζχουν αναλάβει τουλάχιςτον δφο 
(2) ζργα που περιλαμβάνουν διαχείριςθ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου (project & financial 
management) ωσ ανάδοχοι εταίρων διακρατικϊν / διαςυνοριακϊν ζργων ενϊ αμφότεροι διακζτουν 
πιςτοποίθςθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΣ 1435. 

τθ ςυνζχεια θ Επιτροπι προζβθ ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν και των δφο εταιρειϊν 
δεδομζνου ότι ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κρίκθκε ωσ πλιρθσ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ. 

Ειδικότερα θ τεχνικι αξιολόγθςθ ζχει ωσ εξισ: 

 



  

Κριτιριο  Περιγραφι  
υντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 

NEXTCOM (1) 
STRATIS (2) 

  

Κ1  

Η ολοκλθρωμζνθ 
αντίλθψθ του οικονομικοφ 

φορζα αναφορικά με το 
αντικείμενο και τισ 

απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και το ευρφτερο 

πλαίςιο ςτο οποίο 
εντάςςεται θ 

προκθρυςςόμενθ 
ςφμβαςθ και το ζργο 

SMENSWICT 

30% 100 

Επαρκισ κεωρείται θ  
αντίλθψθ του 

οικονομικοφ φορζα 
ςχετικά με το 

αντικείμενο και τθσ 
απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ. Ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
ζχει γνϊςθ του 

ευρφτερου πλαιςίου ςτο 
οποίο εντάςςεται θ 
προκθρυςςόμενθ 

ςφμβαςθ και το ζργο 
SMENSWICT  

110 

Απόλυτα Επαρκισ κεωρείται θ  αντίλθψθ του 
οικονομικοφ φορζα ςχετικά με το αντικείμενο και τθσ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Αναφορικά με το ευρφτερο 

πλαίςιο ςτο οποίο εντάςςεται θ προκθρυςςόμενθ 
ςφμβαςθ και το ζργο SMENSWICT παρουςιάηεται μια 

ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ του περιβάλλοντοσ και του 
αντικειμζνου του ζργου  

Κ2  

Η τεκμθριωμζνθ πρόταςθ, 
κακϊσ και θ επαρκισ 

ανάλυςθ και 
εξειδίκευςθ των 

μεκοδολογιϊν, των 
τεχνικϊν και των 

εργαλείων που κα 
χρθςιμοποιιςει ο 

οικονομικόσ φορζασ για 
τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ 

30% 100 

Οι μεκοδολογίεσ, οι 
τεχνικζσ και τα εργαλεία 
που παρουςιάηονται αν 

και αρκετά γενικά 
κεωροφνται επαρκι για 

τθν υλοποίθςθ του 
ζργου. 

109 

Οι μεκοδολογίεσ, οι τεχνικζσ και τα εργαλεία που 
παρουςιάηονται κεωροφνται απολφτωσ επαρκι, 
εξειδικευμζνεσ και παραμετροποιθμζνεσ για τισ 

ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου και εκτιμάται ότι 
υπερκαλφπτουν τισ ανάγκεσ και απαιτιςεισ τθσ 

ςφμβαςθσ 



 
 

Κριτιριο  Περιγραφι  
υντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 

NEXTCOM (1) 
STRATIS (2) 

  

Κ3  

Η επαρκισ και ορκολογικι 
ανάλυςθ των υπθρεςιϊν 
τθσ ςφμβαςθσ ςε πακζτα 

εργαςίασ, δραςτθριότθτεσ 
και παραδοτζα, κακϊσ και 

το ρεαλιςτικό 
χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ ζργου 

20% 101 

Παρουςιάηεται μια 
τεχνικά ςωςτι ανάλυςθ 

των υπθρεςιϊν τθσ 
ςφμβαςθσ ςε πακζτα 

εργαςίασ, 
δραςτθριότθτεσ και 
παραδοτζα, θ οποία 

αξιολογείται ότι 
καλφπτει τισ απαιτιςεισ 

του ςυγκεκριμζνου 
κριτθρίου . 

105 

Παρουςιάηεται μια ανάλυςθ των υπθρεςιϊν τθσ 
ςφμβαςθσ ςε πακζτα εργαςίασ, δραςτθριότθτεσ και 

παραδοτζα, θ οποία αξιολογείται ότι υπερκαλφπτει τισ 
απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Επιπλζον 

υπάρχει μια ςθμαντικότατθ εξειδίκευςθ ςε κάκε πακζτο 
εργαςίασ, δραςτθριότθτα και παραδοτζο ςχετικά με τα 

εξειδικευμζνα κζματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ 

Κ4  

Ο ςαφισ και ορκολογικόσ 
κακοριςμόσ των ρόλων και 
των αρμοδιοτιτων μεταξφ 
των προτεινόμενων μελϊν 

τθσ Ομάδασ Ζργου, ςε 
ςυνάρτθςθ με το 

αντικείμενο και τισ 
υπθρεςίεσ τθσ ςφμβαςθσ 

20% 104 

Ο οικονομικόσ φορζασ 
κάνει ζναν ςαφι και 

ορκολογικό κακοριςμό 
των ρόλων και των 

αρμοδιοτιτων μεταξφ 
των προτεινόμενων 
μελϊν τθσ  Ομάδασ 

Ζργου, ςε ςυνάρτθςθ με 
το αντικείμενο και τισ 

υπθρεςίεσ τθσ ςφμβαςθσ 
παρζχοντασ μια αρκετά 

μεγάλθ ανάλυςθ των 
αρμοδιοτιτων και 
κακθκόντων. το 

ςυγκεκριμζνο κριτιριο ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

υπερκαλφπτει τισ 
απαιτιςεισ τθσ 

διακιρυξθσ 

103 

Ο οικονομικόσ φορζασ  περιγράφει τουσ ρόλουσ και τισ 
αρμοδιότθτεσ μεταξφ των προτεινόμενων μελϊν τθσ  

Ομάδασ Ζργου με τζτοιο τρόπο και ςε τζτοια ανάλυςθ 
που υπερκαλφπτει τισ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου 
κριτθρίου και διαςφαλίηει τθν επιτυχι υλοποίθςθ του 

ζργου  



  

 

 
 
 

Η ςυνολικι βακμολογία των δφο προςφορϊν παρουςιάηεται παρακάτω: 

Β1 (ΝΕΧΣCOM) 101,00 

Β2 (STRATIS) 107,30 

 

 τθ ςυνζχεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ θ Επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςθ τθσ οικονομικϊν 
προςφορϊν των υποψιφιων Αναδόχων. Οι οικονομικζσ προςφορζσ των υποψθφίων παρουςιάηονται ςτον 
παρακάτω πίνακα: 

 
Οικονομικι Προςφορά 

(ςυμπ/νου ΦΠΑ) 

Κ1 (ΝΕΧΣCOM) 9.300,00 

Κ2 (STRATIS) 14.880,00 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα αναφερόμενα ςτο κεφάλαιο 5. «Κριτιριο Ανάκεςθσ» τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
προςφορϊν θ τελικι βακμολογία των υποψθφίων Αναδόχων διαμορφϊνεται ωσ εξισ. 

 Σελικι Βακμολογία 

Λ1 (ΝΕΧΣCOM) 94,72 

Λ2 (STRATIS) 96,25 

Δεδομζνου ότι με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ επικρατζςτερθ είναι θ προςφορά με το μεγαλφτερο Λ, θ Επιτροπι 
ομόφωνα ειςθγείται προσ τθν Διοικθτικι Επιτροπι τθν ζγκριςθ των παραπάνω και τθν ανάκεςθ υλοποίθςθσ του 
ζργου «Παροχι Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Εμπειρογνϊμονα ςτο πλαίςιο του ζργου SMENSWICT  για τθ διαχείριςθ 
του ζργου (Project Management) και τθ διοργάνωςθ τθσ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ (Κick-off Meeting)» ςτθν 
εταιρεία STRATIS ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ & ΔΡΑΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ. 

Ακολοφκωσ  ο Πρόεδροσ κιρυξε τθ λιξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ 

 

Σο παρόν πρακτικό εκδόκθκε και υπογράφθκε από τθν Επιτροπι: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΠΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΗ 

 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΣΙΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ  

ΚΑΠΕΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ  

 


