
  

 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
για τθν Ανάκεςθ Τπθρεςιϊν υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ με τίτλο  

“Ανταλλαγι δεδομζνων και πλθροφοριϊν ςτον τομζα των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων ” 

ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου E-PARKS που χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece – 
Italy (GR-IT) 2014-2020 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΤΠ’ ΑΡ. 1 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

ςτισ 22/05/2020 

 

την Άρτα ςήμερα, ςτισ 22/05/2020 ημζρα Παραςκευή και ϊρα 13:00 ςτα γραφεία του Επιμελητηρίου Άρτασ, 

ςυνεδρίαςε η Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ η οποία ςυγκροτήθηκε με βάςη την υπ’ αριθμό 29/31-12-

2019/ Θζμα 6
ο
 (ΑΔΑ: 96Ρ0469ΗΛ4-Φ5Ι) Απόφαςη τησ Διοικητικήσ Επιτροπήσ του Επιμελητηρίου Άρτασ, για την 

Ανάθεςη Τπηρεςιϊν υμβουλευτικήσ Τποςτήριξησ με τίτλο “Ανταλλαγή δεδομζνων και πληροφοριϊν ςτον τομζα 

των τουριςτικϊν υπηρεςιϊν και προϊόντων”, ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του ζργου E-PARKS του Προγράμματοσ 

Interreg V-A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020.  

τη ςυνεδρίαςη τησ Επιτροπήσ, παρζςτηςαν οι εξήσ: 

 

Α/Α ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

1 Πρόεδροσ Πάνου Ιωάννησ 

2 
Αναπληρωματικό 

Μζλοσ 
Βζλιου Αλεξάνδρα 

3 Μζλοσ Σάςιου Μαρία 

 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Θζμα 1ο:   Παραλαβή, ζλεγχοσ & αξιολόγηςη δικαιολογητικϊν, τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν τησ 
Πρόςκληςησ Τποβολήσ Προςφορϊν ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 5.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
24% και όλων των νόμιμων κρατήςεων), με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη 
προςφορά για το ζργο με τίτλο «Ανταλλαγή δεδομζνων και πληροφοριϊν ςτον τομζα των τουριςτικϊν 
υπηρεςιϊν και προϊόντων». 

Αφοφ διαπιςτϊθηκε η φπαρξη απαρτίασ, άρχιςε η ςυνεδρίαςη. 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Με την ζναρξη τησ ςυνεδρίαςησ ο πρόεδροσ ζθεςε υπόψη τησ Επιτροπήσ τα ςτοιχεία τησ Πρόςκληςησ Τποβολήσ 

Προςφορϊν :  

Η Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ λαμβάνοντασ υπόψη: 

1. Σα επίςημα ζγγραφα του Προγράμματοσ Διακρατικήσ υνεργαςίασ Interreg V-A Greece – Italy (GR-IT) 
2014-2020   

2. Σην από 31-05-2018 εταιρικό ςυμφωνητικό (Partnership agreement) του ζργου «Environmental and 
Administrative knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness in Protected Natural Areas» και 
ακρωνφμιο "E-parks" και τα παραρτήματα αυτήσ,  

3. Σο από 31-05-2018 ςυμφωνητικό (subsidy contract) του ζργου «Environmental and Administrative 
knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness in Protected Natural Areas» και ακρωνφμιο "E-
parks"  

4. Σο υπ. αρ. 7/16-07-2018 Πρακτικό τακτικήσ ςυνεδριάςεωσ του Διοικητικoφ υμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Άρτασ περί αποδοχήσ ζνταξησ 

5. Σο υπ ‘ αρ. πρωτ. 16/28-01-2020 Πρωτογενζσ Αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006253295 



 
 

6. Σο υπ. Αρ. 3/29-01-2020 (θζμα 16
ο
) Πρακτικό τακτικήσ ςυνεδριάςεωσ τησ Διοικητικήσ Επιτροπήσ του 

Επιμελητηρίου Άρτασ περί ζγκριςησ του Πρωτογενοφσ αιτήματοσ με αρ. πρωτ. 16/28-01-2020 

7. Σην υπ’ αρ. πρωτ. 49/06-02-2020 Απόφαςη Ανάληψησ Τποχρζωςησ με ΑΔΑΜ: 20REQ006253352 και 
ΑΔΑ: 6ΗΜ469ΗΛ4-0ΤΨ 

8. Σην υπ. αριθμ. 395/07-05-2020 πρόςκληςη υποβολήσ προςφορϊν για ανάθεςη υπηρεςιϊν 
ςυμβουλευτικήσ υποςτήριξησ με τίτλο την υλοποίηςη του ζργου με τίτλο 'Ανταλλαγή δεδομζνων και 
πληροφοριϊν ςτον τομζα των τουριςτικϊν υπηρεςιϊν και προϊόντων', ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του 
ζργου E-PARKS του Προγράμματοσ Interreg V-A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020 (ΑΔΑΜ: 
20PROC006669855 & ΑΔΑ: 93ΟΘ469ΗΛ4-Τ2Π) 

9. Σισ προςφορζσ που κατατζθηκαν από τισ εταιρίεσ 'WIN ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε.' (αρ. πρωτ. 403/12-05-
2020), 'ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΚΕ' (αρ. πρωτ. 409/14-05-2020) και 'ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ' 
(αρ. πρωτ. 411/14-05-2020) 

Προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν και ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ των 
εταιριϊν 'WIN ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε.', 'ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΚΕ' και 'ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ', τα οποία διαπιςτϊκθκε ότι ζχουν κατατεκεί και για τισ τρεισ εταιρείεσ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν παράγραφο Γ «Περιεχόμενα Φακζλου Προςφοράσ» τθσ διακιρυξθσ.  

τη ςυνζχεια, η Επιτροπή προχϊρηςε ςτην αποςφράγιςη και τον ζλεγχο των τεχνικϊν προςφορϊν των 
εταιριϊν 'WIN ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε.', 'ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΚΕ' και 'ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ', οι οποίεσ διαπιςτϊκθκε ότι ζχουν κατατεκεί και για τισ τρεισ εταιρείεσ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν παράγραφο Β «Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» τθσ διακιρυξθσ.  

Παρ' όλα αυτά για την εταιρεία WIN ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε. παρατηρήθηκε η ζλλειψη υποβολήσ των 
απαραίτητων ςτοιχείων για την επίςημη αναγνϊριςη των ξενόγλωςςων πτυχίων, όπωσ αυτή απαιτείται από 
το ΔΟΑΣΑΠ. 

Και οι τρεισ υποψιφιοι ανάδοχοι διακζτουν τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ αποδεδειγμζνα ζχουν παρζχει υπθρεςίεσ για  
ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα / ι και βάςεισ δεδομζνων ενϊ διακζτουν και τα απαραίτθτα αποδεικτικά 
γνϊςεων τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε επίπεδο καλισ γνϊςθσ (Β2).   

το ςθμείο αυτό επιςθμαίνεται ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ 'ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ' ζχει προςκομίςει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία δθλϊνει ότι είναι κάτοχοσ πτυχίου first certification in English (επίπεδο 
Β2) και τθν οποία κα προςκομίςει ζωσ τθν Τπογραφι ςφμβαςθσ. 

Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι αποφαςίηει να 
προχωρήςει ςε ςχετικό Αίτημα Χορήγηςησ υποβολήσ διευκρινίςεων από την εταιρεία WIN ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ 
Ε.Π.Ε., ϊςτε να ολοκληρωθεί η ςχετική αξιολόγηςη ςε επόμενη υνεδρίαςη. 

 

 

Ακολοφθωσ  ο Πρόεδροσ κήρυξε τη λήξη τησ ςυνεδρίαςησ τησ Επιτροπήσ 

 

Σο παρόν πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΠΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΗ 

 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΛΙΟΤ   

ΜΑΡΙΑ ΣΑΙΟΤ  

 

 


