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Αθήνα,
22/01/2021
Αρ. Πρωτ. : 6124

Ζγκριςη του υπ’ αρ. 2/2020 πρακτικοφ τησ τριμελοφσ επιτροπήσ

διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και κατακφρωςη του αποτελζςματοσ τησ με
αριθ. 4721/1-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007442518 2020-10-08) διακήρυξη για την
επιλογή αναδόχου παροχήσ υπηρεςιϊν τεχνικοφ ςυμβοφλου υποςτήριξησ,
διαχείριςησ και υλοποίηςησ του ςυγχρηματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο: «Σοπική
Ανάπτυξη και Διαςυνοριακή υνεργαςία ςτον τομζα των Αγροτικϊν Προϊόντων
και τησ παραδοςιακήσ Διατροφήσ -Local Development and Cross Border
Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food και
ακρωνφμιο: LOC FOOD» ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Διαςυνοριακήσ
υνεργαςίασ τησ Μαφρησ Θάλαςςασ-Black Sea Basin 2014-2020.
ΑΠΟΦΑΘ
Θ ΤΠΘΡΕΙΑΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
Ζχοντασ υπόψθ:
1) Σισ διατάξεισ του
α) Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’), όπωσ ιςχφει.
β) Σου Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει.
γ) Σου Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν
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υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
2) Σο Π.Δ. 141/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Eςωτερικϊν» (ΦΕΚ 180 Α').
3) Σισ διατάξεισ του άρκρου 37 του Ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α/7-8-2019) «Επιτελικό
Κράτοσ: οργάνωςθ,

λειτουργία και διαφάνεια τθσ

Κυβζρνθςθσ, των

κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ».
4) Σθν αρ. 19232/20.03.2020 Τ.Α. του Τπουργοφ Εςωτερικϊν περί διοριςμοφ τθσ
Γεωργίασ Βαλατςοφ του Ακανάςιου ςε κζςθ Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ του
Τπουργείου Εςωτερικϊν(ΦΕΚ 221 Τ.Ο.Δ.Δ/24.03.2020).
5) Σθν υπ’ αρ. 2395/6.6.2018 απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν «Οριςμόσ
οργανωτικισ

δομισ

Σομζα

Μακεδονίασ

και

Θράκθσ

ωσ

χωριςτισ

επιχειρθςιακισ μονάδασ ανεξαρτιτωσ υπεφκυνθσ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων
τθσ ίδιασ ι οριςμζνων κατθγοριϊν αυτϊν του άρκρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του
ν. 4412/2016. (Β’ 2180)
6) Σθν με αρ. πρωτ. 80995/29.07.20 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων για τθν ζγκριςθ τθσ ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ 2020 του Φορζα 1007-9990100000,

ςτθ

Ε039/2

του

ζργου

με

κωδικό

2020Ε03920000.

(ΑΔΑ:Ψ43Ω46ΜΣΛΡ-ΣΜΘ)
7) Σο με αρ. πρωτ. 4558/22.09.2020 πρωτογενζσ αίτθμα του Σμιματοσ Κρατικϊν
Ενιςχφςεων, Προμθκειϊν και Διαχείριςθσ Τλικοφ που αναρτικθκε ςτο
Κεντρικό

Θλεκτρονικό

Μθτρϊο

Δθμοςίων

υμβάςεων

με

αρικμό

20REQ007391972/29.09.2020.
8) Σθν υπ’ αρ. 4729/29.09.2020 απόφαςθ τθσ με κζμα: «υγκρότθςθ Επιτροπισ
για τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ επιλογισ αναδόχου για τθν παροχι
υπθρεςιϊν τεχνικοφ ςυμβοφλου υποςτιριξθσ, διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ του
ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο: Local Development and Cross Border
Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food και
ακρωνφμιο: LOC FOOD”, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 221 του ν. 4412/2016»)
ΑΔΑ: ΨΔΣΑ465ΧΘ7-ΑΙΨ
9) Σθν υπ’ αρ. 4721/1-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007442518 2020-10-08) διακιρυξθ
για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικοφ ςυμβοφλου
υποςτιριξθσ, διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ του ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου
με τίτλο: «Σοπικι Ανάπτυξθ και Διαςυνοριακι υνεργαςία ςτον τομζα των
2
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Αγροτικϊν Προϊόντων και τθσ παραδοςιακισ Διατροφισ -Local Development
and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and
Traditional Food και ακρωνφμιο: LOC FOOD» ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ
Διαςυνοριακισ υνεργαςίασ τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ-Black Sea Basin 20142020.
10) Σθν με αρικ. πρωτ. 4922/19-10-2020 προςφορά τθσ Αςτικισ Μθ Κερδοςκοπικισ
Εταιρίασ με τθν επωνυμία «Εταιρία Διεκνικισ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ» και
τον διακριτικό τίτλο TRANSCOOP, θ οποία ιταν και θ μοναδικι που κατατζκθκε.
11) Σθν υπ’ αρ. 4922/24.11.2020 απόφαςθ τθσ Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ με κζμα
«Ζγκριςθ του υπ’ αρ. 1/2020 πρακτικοφ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ διενζργειασ
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου για τθ με αρικ.
4721/1-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007442518 2020-10-08) διακιρυξθ για τθν
επιλογι αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικοφ ςυμβοφλου υποςτιριξθσ,
διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ του ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο:
«Σοπικι Ανάπτυξθ και Διαςυνοριακι υνεργαςία ςτον τομζα των Αγροτικϊν
Προϊόντων και τθσ παραδοςιακισ Διατροφισ -Local Development and Cross
Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food και
ακρωνφμιο: LOC FOOD» ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ
υνεργαςίασ τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ-Black Sea Basin 2014-2020.».
12) Σθν υπ’ αρ. 5858/08.12.2020 πρόςκλθςθ προσ τον προςωρινό ανάδοχο για τθν
κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
13) Σον με αρ. πρωτ. 6018/16.12.2020 φάκελο δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που
κατζκεςε ο προςωρινόσ ανάδοχοσ.
14) Σο υπ. αρ. 2/2020 Πρακτικό τθσ τριμελοφσ επιτροπισ διενζργειασ ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ, το οποίο διαβιβάςτθκε ςτο τμιμα μασ με αρ. πρωτ.
6124/22.12.2020 και επιςυνάπτεται ωσ παράρτθμα που αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ
1. Εγκρίνει ςτο ςφνολό του το υπ. αρ. 2/2020 Πρακτικό τθσ άνω Επιτροπισ, το
οποίο επιςυνάπτεται ωσ παράρτθμα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ απόφαςθσ.
2. Κατακυρϊνει το αποτζλεςμα του ωσ άνω διενεργθκζντοσ ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ διακιρυξθσ, που είναι θ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ
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ποιότθτασ-τιμισ ςτθν Αςτικι Μθ Κερδοςκοπικι Εταιρία με τθν επωνυμία «Εταιρία
Διεκνικισ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ» και τον διακριτικό τίτλο TRANSCOOP, με
ζδρα τθν Αλ. Μιχαθλίδθ 17, Σ.Κ. 55236 Πανόραμα Θεςςαλονίκθσ και ΑΦΜ
090169281, Δ.Ο.Τ Η’ Θεςςαλονίκθσ, τθσ οποίασ θ οικονομικι προςφορά ανιλκε ςτο
ςυνολικό ποςό των τριάντα χιλιάδων οκτακοςίων ςαράντα ζξι ευρϊ και εβδομιντα
οκτϊ λεπτϊν του ευρϊ (30.846,78€) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%, ιτοι
ποςό τριάντα οκτϊ χιλιάδων διακοςίων πενιντα ευρϊ και ενόσ λεπτοφ του ευρϊ
(38.250,01€) ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Π.Α..
Θ ΤΠΘΡΕΙΑΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΣΟΤ

Κοινοποίηςη (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου):
Αςτικι Μθ Κερδοςκοπικι Εταιρία «Εταιρία Διεκνικισ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ»,
με ζδρα τθν Αλ. Μιχαθλίδθ 17, Σ.Κ. 55236 Πανόραμα Θεςςαλονίκθσ.
email: transcoop@transcoop.gr
Εςωτερική Διανομή:
 Γραφείο Τφυπουργοφ
 Γραφείο Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ
 Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι
 Σμιμα υγχρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακισ
Ανάπτυξθσ
 Σμιμα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα)
 Μζλθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ
(ΣΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ)
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 2/2020
ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 4721/01-10-2020 (20PROC007442518 2020-10-08)
υνεδρίαςη τησ τριμελοφσ επιτροπήσ διενζργειασ και αξιολόγηςησ των
προςφορϊν του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την παροχή υπηρεςιϊν τεχνικοφ
ςυμβοφλου
υποςτήριξησ,
διαχείριςησ
και
υλοποίηςησ
του
ςυγχρηματοδοτοφμενου ζργου με τίτλο: «Σοπική Ανάπτυξη και Διαςυνοριακή
υνεργαςία ςτον τομζα των Αγροτικϊν Προϊόντων και τησ παραδοςιακήσ
Διατροφήσ - Local Development and Cross Border Cooperation in the area of
Agricultural Products and Traditional Food και ακρωνφμιο: LOC FOOD» ςτο πλαίςιο
του Προγράμματοσ Διαςυνοριακήσ υνεργαςίασ τησ Μαφρησ Θάλαςςασ -Black Sea
Basin 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΣΑ46ΜΣΛ6-ΑΙΨ)
Κριτήριο Αξιολόγηςησ: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά
με βάςη τη βζλτιςτη ςχζςη ποιότητασ - τιμήσ

τθ Θεςςαλονίκθ 21-12-2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 πμ. ςφμφωνα με τθν
υπ’ αρικ. 4721/01-10-2020 διακιρυξθ (20PROC007442518 2020-10-08), ςυνιλκε ςε
ςυνεδρίαςθ ςτο γραφείο 125 του 1ου ορόφου του Διοικθτθρίου, θ επιτροπι
διενζργειασ διεξαγωγισ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’
αρικ. 4729/29-09-2020 απόφαςθ τθσ Τπθρεςιακισ Γραμματζασ του Τπουργείου
Εςωτερικϊν ΑΔΑ: ΨΔΣΑ46ΜΣΛ6-ΑΙΨ και απαρτίηεται από τα παρακάτω μζλθ:
α) Ιωάννθ Κοτηιάμπαςθ, μόνιμο υπάλλθλο του κλάδου ΠΕ Πλθροφορικισ με βακμό
Α’, ωσ Πρόεδρο.
β) Γεϊργιο Σςαχιρίδθ, υπάλλθλο ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μθχανικϊν με βακμό Α’, ωσ
μζλοσ.
γ) Μαρία Σςαβλίδου, μόνιμθ υπάλλθλο του κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ
με βακμό Α’, ωσ μζλοσ.
Πρακτικά τθροφνται με φροντίδα του Προζδρου από τα μζλθ τθσ επιτροπισ.
Διαπιςτϊκθκε απαρτία τθσ επιτροπισ με τθν παρουςία και των τριϊν (3) μελϊν.
5

ΑΔΑ: ΨΗΥΚ46ΜΤΛ6-ΙΓ4

21AWRD008061667 2021-01-28

Ι. Θ επιτροπι επιβεβαίωςε ότι θ εταιρία Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία Εταιρία
Διεθνικήσ Εκπαίδευςησ και Ανάπτυξησ και τον διακριτικό τίτλο TRANSCOOP, Αλ.
Μιχαηλίδη 17, Σ.Κ. 55236 Πανόραμα Θεςςαλονίκησ εταιρία NEXTCOM A.E.,
υπζβαλε εμπρόκεςμα τον με αρ. πρωτ. 6018/16-12-2020 φάκελο δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, κατόπιν τθσ υπ’ αρικμ. 5858/08-12-2020 ςχετικισ πρόςκλθςθσ, που
απζςτειλε το Σμιμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων, Προμθκειϊν και Διαχείριςθσ Τλικοφ. Ωσ
εκ τοφτου, θ Επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςθ του ωσ άνω φακζλου
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Θ επιτροπι προζβθ ςτον ζλεγχο των προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν και
αποφάςιςε να τα κάνει αποδεκτά.
Κατόπιν προζβθ ςτθν καταγραφι όλων των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, όπωσ
περιγράφονται ςτο παρακάτω πίνακα :
Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ άρθρου 13 τησ διακήρυξησ

TRANSCOOP Α.Μ.Κ.Ε.

13.1.

Νόμιμθ ςφςταςθ και εκπροςϊπθςθ

√

13.2.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου

√

13.3.α.

Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ

√

13.3.β.

Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ

√

13.4.

Τπεφκυνθ Διλωςθ

√

13.5.α.

Τπεφκυνθ διλωςθ για τθν περίπτωςθ α του άρκρου
6.1.3 τθσ διακιρυξθσ του νομίμου εκπροςϊπου
Πιςτοποιθτικά από δικαςτικζσ αρχζσ (περί μθ
πτϊχευςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι διαδικαςίασ
εξυγίανςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι
εκκακάριςθσ κλπ
Πιςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου - Τπθρεςία ΓΕΜΘ ότι
δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των
εταίρων
Taxis μθ αναςτολι δραςτθριοτιτων

√

13.7.

Πιςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου

√

13.8.

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια

√

13.9.α.

Πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι πιςτοποιθτικό
τεκμθρίωςθσ, αντίγραφο ςφμβαςθσ και αντίςτοιχα
εκδοκζντα παραςτατικά : 3 Ευρωπαϊκά Διακρατικά

√

13.5.β.
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13.10
13.11.3.

υγχρθματοδοτοφμενα ζργα, 1 Ανάπτυξθ Αγροτικϊν
Περιοχϊν, 1 Δθμιουργία Ψθφιακοφ Τλικοφ και 1
Ανάπτυξθ Ανκρωπίνων Πόρων και Παροχι
υμβουλευτικϊν Τπθρεςιϊν.
Πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015
Τπεφκυνθ διλωςθ όπου βεβαιϊνεται θ ακρίβεια των
απλϊν αντιγράφων ιδιωτικϊν εγγράφων

√
√

ΙΙ. Θ Επιτροπι αφοφ διαπίςτωςε ότι πλθροφνται οι όροι τθσ διακιρυξθσ, προχϊρθςε
ομόφωνα ςτθν αποδοχή των δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ, όπωσ περιγράφονται
ςτον ανωτζρω πίνακα.
ΙΙΙ. Κατόπιν των ανωτζρω θ Επιτροπι διαπίςτωςε ότι θ εταιρία Α.Μ.Κ.Ε. με την
επωνυμία Εταιρία Διεθνικήσ Εκπαίδευςησ και Ανάπτυξησ και τον διακριτικό τίτλο
TRANSCOOP, ζχει κατακζςει όλα τα δικαιολογθτικά και ζγγραφα που απαιτοφνται
ςφμφωνα με το άρκρο 13 και πλθροφνται οι όροι τθσ υπ’ αρικ. 4721/01-10-2020
διακιρυξθσ (20PROC007442518 2020-10-08), οπότε και ειςθγείται ομόφωνα τθν
κατακφρωςη του αποτελζςματοσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ςτθν εταιρία
Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία Εταιρία Διεθνικήσ Εκπαίδευςησ και Ανάπτυξησ και τον
διακριτικό τίτλο TRANSCOOP, Αλ. Μιχαηλίδη 17, Σ.Κ. 55236 Πανόραμα
Θεςςαλονίκησ.
το ςθμείο αυτό και ϊρα 14:00 ο Πρόεδροσ κιρυξε τθ λιξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφτθκε
ψθφιακά από τθν επιτροπι ςτισ 22-12-2020.

Ο Πρόεδροσ Κοτηιάμπαςθσ Ιωάννθσ

Σα μζλη:

1. Σςαχιρίδθσ Γεϊργιοσ

2. Σςαβλίδου Μαρία
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