
  

 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
για τθν Ανάκεςθ Τπθρεςιών υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ με τίτλο  

“Ανταλλαγι δεδομζνων και πλθροφοριών ςτον τομζα των τουριςτικών υπθρεςιών 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. 2 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

ςτισ 09/06/2020 

 

τθν Άρτα ςιμερα, ςτισ 9/06/2020 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13:00 ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Άρτασ, 

ςυνεδρίαςε θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ θ οποία ςυγκροτικθκε με βάςθ τθν υπ’ αρικμό 29/31-12-

2019/ Θζμα 6
ο
 (ΑΔΑ: 96Ρ0469ΗΛ4-Φ5Ι) Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Άρτασ, 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 του Προγράμματοσ 

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

τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ, παρζςτθςαν οι εξισ: 

 

Α/Α ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

1 Πρόεδροσ Πάνου Ιωάννθσ 

2 
Αναπλθρωματικό 

Μζλοσ 
Βζλιου Αλεξάνδρα 

3 Μζλοσ Σάςιου Μαρία 

 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Θζμα 1ο:   Παραλαβι, ζλεγχοσ & αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν οικονομικϊν προςφορϊν τθσ Πρόςκλθςθσ 
Τποβολισ Προςφορϊν ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 5.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και όλων 
των νόμιμων κρατιςεων), με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για 
το ζργο με τίτλο «Ανταλλαγι δεδομζνων και πλθροφοριϊν ςτον τομζα των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και 
προϊόντων». 

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: 

1. τα επίςθμα ζγγραφα του Προγράμματοσ Διακρατικισ υνεργαςίασ Interreg V-A Greece – Italy (GR-IT) 
2014-2020   

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

3. Σο από 31-05-2018 ςυμφωνθτικό (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 τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικoφ υμβουλίου του 
Επιμελθτθρίου Άρτασ περί αποδοχισ ζνταξθσ 

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



 
 

6. Σο υπ. Αρ. 3/29-01-2020 (κζμα 16
ο
) Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ του Πρωτογενοφσ αιτιματοσ με αρ. πρωτ. 16/28-01-2020 

7. Σθν υπ’ αρ. πρωτ. 49/06-02-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με ΑΔΑΜ: 20REQ006253352 και 
ΑΔΑ: 6ΗΜ469ΗΛ4-0ΤΨ 

8. Σθν υπ. αρικμ. 395/07-05-2020 πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν για ανάκεςθ υπθρεςιϊν 
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ με τίτλο τθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο 'Ανταλλαγι δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν ςτον τομζα των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων', ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 
ζργου E-PARKS του Προγράμματοσ Interreg V-A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020 (ΑΔΑΜ: 
20PROC006669855 & ΑΔΑ: 93ΟΘ469ΗΛ4-Τ2Π) 

9. Σισ προςφορζσ που κατατζκθκαν 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) 

10. Σο Πρακτικό τθσ 22-05-2020 υνεδριάςεωσ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν Παραλαβι, ζλεγχο & 
αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν, τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν τθσ Πρόςκλθςθσ Τποβολισ 
Προςφορϊν ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 5.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και όλων 
των νόμιμων κρατιςεων), με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά για το ζργο με τίτλο «Ανταλλαγι δεδομζνων και πλθροφοριϊν ςτον τομζα των τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν και προϊόντων». 

11. Σο υπ. Αρ. πρωτ. 455/27-05-2020 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ με κζμα “Χοριγθςθ διευκρινιςτικϊν 
ςτοιχείων για τθν αρ. πρωτ. 395/07-05-2020 Πρόςκλθςθ για ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ 
υποςτιριξθσ για το ζργο E-PARKS” 

12. Σθν απάντθςθ τθσ επιχείρθςθσ WIN ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε ςτο υπ’ αρ. πρωτ. 455/27-05-2020 ζγγραφο 
τθσ Επιτροπισ με κζμα “Χοριγθςθ διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων για τθν αρ. πρωτ. 395/07-05-2020 
Πρόςκλθςθ για ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ για το ζργο E-PARKS” 

και ςε ςυνζχεια τθσ από 22/5/2020 υνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ, αξιολόγθςε αρχικά, τθ χοριγθςθ 
διευκρινίςεων που ηθτικθκαν από το Επιμελθτιριο Άρτασ με το αρ. πρωτ.  455/27-5-2020 ζγγραφο, από τθν 
εταιρεία WIN ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε. για χοριγθςθ τθσ επίςθμθσ αναγνϊριςθσ των ξενόγλωςςων πτυχίων, 
όπωσ απαιτείται από το ΔΟΑΣΑΠ για τα ξενόγλωςςα πτυχία που περιελάμβανε θ τεχνικι προςφορά του 
αναδόχου.  

Με το από 3-6-2020 θλεκτρονικό ταχυδρομείο που απζςτειλε θ WIN ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε., θ τεχνικι τθσ 
προςφορά κρίκθκε πλιρθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ.  

τθ ςυνζχεια θ Επιτροπι ζκρινε τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν και των τριϊν αναδόχων πλιρθσ 
και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ και ςυνζχιςε τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία, με τθν 
αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των υποψιφιων Αναδόχων.  

Οι οικονομικζσ προςφορζσ των υποψθφίων παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Οικονομικι Προςφορά 

(ςυμπ/νου ΦΠΑ) 

WIN ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε. 3.658,00€ 

ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΚΕ 3.087,60€ 

ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 3.038,00€ 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα αναφερόμενα ςτθ Διακιρυξθ ότι η ανάθεςη θα γίνει ςτον υποψήφιο Ανάδοχο που θα 
υποβάλει την προςφορά με τη χαμηλότερη ςυνολική τιμή μεταξφ των υποψηφίων, θ τελικι κατάταξθ των 
υποψθφίων Αναδόχων διαμορφϊνεται ωσ εξισ. 

 

 Σελικι Βακμολογία 

1 ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 3.038,00€ 

2 ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΚΕ 3.087,60€ 

3 WIN ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε. 3.658,00€ 

 



 
 

Δεδομζνου ότι με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ επικρατζςτερθ είναι θ προςφορά με τθ χαμηλότερη ςυνολική 
τιμή, θ Επιτροπι ομόφωνα ειςθγείται προσ τθ Διοικθτικι Επιτροπι τθν ζγκριςθ των παραπάνω και τθν Ανάκεςθ 
Τπθρεςιών υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ με τίτλο “Ανταλλαγι δεδομζνων και πλθροφοριών ςτον τομζα των 
τουριςτικών υπθρεςιών και προϊόντων” ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου E-PARKS που χρθματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020 ςτον Ανάδοχο ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ. 

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 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΛΙΟΤ   

ΜΑΡΙΑ ΣΑΙΟΤ  

 


