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Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδ. : 54123  
Πληροφορίες : Ν. Κυματής 
Τηλέφωνο : 2310379046 
Φαξ : 2310-285250 
e-mail : symvaseis@mathra.gr 

 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του υπ’ αρ. 1/2020 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τη 

με αριθ. 4721/1-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007442518 2020-10-08) διακήρυξη για την 

επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, 

διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Τοπική 

Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των Αγροτικών Προϊόντων 

και της παραδοσιακής Διατροφής -Local Development and Cross Border 

Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food και 

ακρωνύμιο: LOC FOOD» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας-Black Sea Basin 2014-2020. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του 

α) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’), όπως ισχύει.  

β) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει. 

γ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
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υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

2) Το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'). 

3) Το Π.Δ. 83/2019 «Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) σε συνέχεια του Π.Δ. 82/2019 «Αποδοχή 

παραίτησης Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 120). 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α/7-8-2019) «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

5) Την αρ. 19232/20.03.2020 Υ.Α.  του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της 

Γεωργίας Βαλατσού του Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του 

Υπουργείου Εσωτερικών(ΦΕΚ 221 Υ.Ο.Δ.Δ/24.03.2020). 

6) Την υπ’ αρ. 2395/6.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός 

οργανωτικής δομής Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής 

επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων 

της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του 

ν. 4412/2016. (Β’ 2180) 

7) Την με αρ. πρωτ. 80995/29.07.20 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2020 του  Φορέα 1007-999-

0100000, στη ΣΕ039/2  του έργου με κωδικό 2020ΣΕ03920000. 

(ΑΔΑ:Ψ43Ω46ΜΤΛΡ-ΤΜΘ) 

8) Το με αρ. πρωτ. 4558/22.09.2020 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων, Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού που αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 

20REQ007391972/29.09.2020. 

9) Την υπ’ αρ. 4729/29.09.2020 απόφαση της  με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής 

για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή 

υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του 

συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Local Development and Cross Border 

Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food και 

ακρωνύμιο: LOC FOOD”, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του ν. 4412/2016») 

ΑΔΑ: ΨΔΤΑ465ΧΘ7-ΑΙΨ 
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10) Την υπ’ αρ. 4721/1-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007442518 2020-10-08) διακήρυξη 

για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου 

υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου 

με τίτλο: «Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των 

Αγροτικών Προϊόντων και της παραδοσιακής Διατροφής -Local Development 

and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and 

Traditional Food και ακρωνύμιο: LOC FOOD» στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας-Black Sea Basin 2014-

2020.  

11) Την με αριθ. πρωτ. 4922/19-10-2020 προσφορά της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρίας με την επωνυμία «Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης» και 

τον διακριτικό τίτλο TRANSCOOP, η οποία ήταν και η μοναδική που κατατέθηκε. 

12) Το υπ. αρ. 1/2020 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού, που επισυνάπτεται ως παράρτημα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Αποδέχεται την εισήγηση της ως άνω Επιτροπής όπως διατυπώνεται στο υπ. 

αρ. 1/2020 Πρακτικό της και κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της με αρ. πρωτ. 4721/1-

10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007442518 2020-10-08) διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Εταιρία 

Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης» και τον διακριτικό τίτλο TRANSCOOP, με 

έδρα την Αλ. Μιχαηλίδη 17, Τ.Κ. 55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 

090169281, του οποίου η οικονομική προσφορά ανήλθε στο συνολικό ποσό των 

τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών του 

ευρώ (30.846,78€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσό τριάντα οκτώ 

χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και ενός λεπτού του ευρώ (38.250,01€) 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 
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Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ αν υπάρξει πρόβλημα στην 
αποστολή): 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης», 

με έδρα την Αλ. Μιχαηλίδη 17, Τ.Κ. 55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκης.  

email: transcoop@transcoop.gr  

   
 
Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

 Γραφείο Γενικού Διευθυντή 

 Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

 Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
 Μέλη της επιτροπής διαγωνισμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4721/01-10-2020 (20PROC007442518 2020-10-08) 

 
Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, 
διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Τοπική 
Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των Αγροτικών Προϊόντων 
και της παραδοσιακής Διατροφής -  Local Development and Cross Border 
Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food και 
ακρωνύμιο: LOC FOOD” για το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και 
Θράκης), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας της 
Μαύρης Θάλασσας-Black Sea Basin 2014-2020. Συνολικός Προϋπολογισμός έως 
42.500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 24%: 34.274,19 
€).  
Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 

 
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στη Θεσσαλονίκη 19 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 4721/01-10-2020 διακήρυξη (20PROC007442518 2020-10-08), συνήλθε 
σε συνεδρίαση στο γραφείο 125 του 1ου ορόφου του Διοικητηρίου, η επιτροπή 
διενέργειας  διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθ. 4729/29-09-2020 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέας του Υπουργείου 
Εσωτερικών ΑΔΑ: ΨΔΤΑ46ΜΤΛ6-ΑΙΨ και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 

α) Ιωάννη Κοτζιάμπαση, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό  
Α’, ως Πρόεδρο. 

β) Γεώργιο Τσαχιρίδη, υπάλληλο ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως 
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μέλος. 
 
γ) Μαρία Τσαβλίδου, μόνιμη υπάλληλο  του κλάδου ΠΕ  Διοικητικού – Οικονομικού 
με βαθμό Α’,  ως μέλος. 

Πρακτικά τηρούνται με φροντίδα του Προέδρου από τα μέλη της επιτροπής. 

Διαπιστώθηκε απαρτία της επιτροπής με την  παρουσία και των τριών (3) μελών. 

Στη συνεδρίαση παρέστη η εκπρόσωπος της εταιρίας Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρία, με την επωνυμία Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και τον 
διακριτικό τίτλο TRANSCOOP κα Σουλτάνα – Αναστασία Βασιλείου. 

 
Στο διαγωνισμό κατατέθηκε μόνο μία (1) και εμπρόθεσμα η παρακάτω προσφορά: 
Η με αριθ. πρωτ. 4922/19-10-2020 της εταιρίας Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία Εταιρία 
Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και τον διακριτικό τίτλο TRANSCOOP, Αλ. 
Μιχαηλίδη 17, Τ.Κ. 55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2311241823, email: 
transcoop@transcoop.gr, Νόμιμος εκπρόσωπος Αθανάσιος Καραμόσχος :  
 
Η εταιρία Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
και τον διακριτικό τίτλο TRANSCOOP, υπέβαλε έναν (1) κύριο φάκελο προσφοράς 
στον οποίο επισυνάφτηκαν τρεις (3) φάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
  Η  Επιτροπή  προέβη: 
 Στη μονογραφή - σφράγισμα και στη δημόσια αποσφράγιση του εξωτερικού 

φακέλου της προσφοράς. 

 Στη μονογραφή - σφράγισμα και αποσφράγιση του υποφακέλου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τη μονογραφή των  πρωτότυπων κατά 
φύλλο.  

 Στη μονογραφή - σφράγισμα και αποσφράγιση  του υποφακέλου τεχνικής 
προσφοράς και τη μονογραφή των  πρωτότυπων  κατά φύλλο.  

 Στη μονογραφή και σφράγισμα της οικονομικής προσφοράς και την κράτηση 
αυτής κλειστής, προκειμένου να αποσφραγισθεί αφού ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. 

 
Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο – αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ως 
ακολούθως: 

 
1. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της Εταιρίας Α.Μ.Κ.Ε. με την 

επωνυμία Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και τον διακριτικό τίτλο 
TRANSCOOP, διαπιστώθηκε πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 
όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη και κατά συνέπεια η Επιτροπή 
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προχώρησε ομόφωνα στην αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής της 
συγκεκριμένης εταιρίας. 
 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρίας Α.Μ.Κ.Ε. με την 
επωνυμία Εταιρία  Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και τον διακριτικό τίτλο 
TRANSCOOP και αφού είχε προηγηθεί, στο πρώτο στάδιο,  η αποσφράγιση του 
υποφακέλου τεχνικής προσφοράς και η μονογραφή των  πρωτότυπων  κατά φύλλο, 
η  Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου του φακέλου υποβολής της 
τεχνικής  προσφοράς. 
α. Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία 
Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και τον διακριτικό τίτλο TRANSCOOP, 
διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
Η τεχνική προσφορά της εταιρίας Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία Εταιρία Διεθνικής 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και τον διακριτικό τίτλο TRANSCOOP, βαθμολογήθηκε 
βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 11.2.2 του άρθρου 11 της διακήρυξης όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
 
 

Κ
Ρ
Ι
Τ
Η
Ρ
Ι
Α 

  

 

ΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ) 

Βαθμολόγηση 
κριτηρίων 

(ΒΚ) 

Βαθμολογία 
σ * ΒΚ 

          
Κ1 

Από την τεχνική προσφορά  
προκύπτει ότι η εταιρία Α.Μ.Κ.Ε. 
με την επωνυμία Εταιρία 
Διεθνικής Εκπαίδευσης και 
Ανάπτυξης και τον διακριτικό 
τίτλο TRANSCOOP, έχει πλήρη, 
ικανοποιητική και επαρκής 
αντίληψη του αντικειμένου και 
των απαιτήσεων  του έργου της 
διακήρυξης, όπως και του 

20% 110 22 
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σκοπού της, που περιγράφονται 
στην παράγραφο 10.2.2 

Κ2 

Από την τεχνική προσφορά η 

εταιρία Α.Μ.Κ.Ε. με την 

επωνυμία Εταιρία Διεθνικής 

Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και 

τον διακριτικό τίτλο 

TRANSCOOP, προκύπτει: 

α) επαρκής ανάλυση - 

εξειδίκευση της μεθοδολογίας 

υλοποίησης, καταλληλότητας και 

αποτελεσματικότητας αυτής. 

β) αναλυτική περιγραφή των 

δραστηριοτήτων και των 

τεχνικών μέσων που απαιτούνται 

για την υλοποίηση του Έργου. 

50% 110 55 

Κ3 

Από την τεχνική προσφορά η 
εταιρία Α.Μ.Κ.Ε. με την 
επωνυμία Εταιρία Διεθνικής 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και 
τον διακριτικό τίτλο 
TRANSCOOP, προκύπτει σαφής 
και επαρκής κατανομή 
αρμοδιοτήτων στα μέλη της 
Ομάδας Έργου. Έμπειρα στελέχη 
στην ομάδα, ικανοποιητικός 
αριθμός μελών (5 άτομα) και 
σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων. 

30% 110 33 

Τελική Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (Βτ) 110 

 
Άρα, η τεχνική προσφορά της εταιρίας Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία Εταιρία Διεθνικής 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και τον διακριτικό τίτλο TRANSCOOP, έχει τελική 
βαθμολογία Βτ=110.  
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έκρινε ότι η προσφορά πληροί τους 
όρους της διακήρυξης και αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στην αποσφράγιση της 
οικονομικής προσφοράς. 

 

 

ΑΔΑ: 9ΠΑΧ46ΜΤΛ6-1Ο1



  
 

9 
 

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εταιρίας 
Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και τον 
διακριτικό τίτλο TRANSCOOP και στη μονογραφή των  πρωτότυπων  κατά φύλλο. 
Στη συνέχεια έλεγξε την οικονομική προσφορά και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνη 
με την παρούσα διακήρυξη, καθώς η υποβληθείσα οικονομική προσφορά 
(38.250,01€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ δεν υπερβαίνει το  ποσό της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης (42.500,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και 
ως εκ τούτου έκανε αποδεκτή την μοναδική προσφορά από οικονομικής άποψης. 
 
Η Επιτροπή προέβη στην κατάταξη της Προσφοράς βάσει του τύπου της 
παραγράφου 11.2.4 του άρθρου 11 της διακήρυξης:  
 
                  Βti                    ΜΙΝk 
Βi = 0,80 ---------- + 0,20 --------------- 
                ΜΑΧt                 Βki 

 
όπου : 
Bi = η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i 
0,80 = Συντελεστής βαρύτητας της Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς 
0,20 =Συντελεστής βαρύτητας της Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς 
Bτi = o βαθμός τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζόμενου i 
Bκi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i 
MAXτ = η καλύτερη τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων 
ΜΙΝκ = η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων 
 
Για την προσφορά της εταιρίας Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία Εταιρία Διεθνικής 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και τον διακριτικό τίτλο TRANSCOOP, προκύπτει η 
έξης βαθμολογία: 
 
                   110                       38.250,01 
Βi = 0,80 ---------- + 0,20 --------------- 
                   110                       38.250,01 

 
Πίνακας κατάταξης  

Α/Α 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

1 1 

Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία 
Εταιρία Διεθνικής 
Εκπαίδευσης και 

Ανάπτυξης και τον 
διακριτικό τίτλο 

TRANSCOOP 
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Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016 η υποβολή μόνο μίας 
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης η Επιτροπή εισηγείται την κήρυξη της 
Εταιρίας Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
και τον διακριτικό τίτλο TRANSCOOP, Αλ. Μιχαηλίδη 17 και Α.Φ.Μ.: 090169281, ως 
προσωρινού αναδόχου. 
 
Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00  ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.  

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφτηκε 
ψηφιακά  από την επιτροπή στις 22-10-2020. 

 

 

Ο  Πρόεδρος  Κοτζιάμπασης Ιωάννης 

 

 

 Τα μέλη:           1. Τσαχιρίδης Γεώργιος 

 

 

 

                          2.  Τσαβλίδου Μαρία 
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